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 تقديم اجمللة
 

، تصدر عن كلية جمانية نصف سنوية جملة علمية دولية حمكمةهي  " سرتاتيجية والتنميةاال " جملة
تفتح فضاء  .اجلزائر -مستغامنامعة عبد احلميد بن باديس، التجارية وعلوم التسيري جبالعلوم االقتصادية، 

املتسمة باجلودة واألصالة العلمية بأعماهلم لمسامهة لها جلميع أصحاب القدرات العلمية يف اجلزائر وخارج
 .اليت مل يسبق نشرهاو  الفرنسيةاإلجنليزية أو  وأالعربية إحدى اللغات الثالث ب ررةاحملو 

األصيلة من طرف الباحثني واألساتذة وطلبة الدكتوراه  ةدف اجمللة إىل نشر البحوث العلميهت
وذلك هبدف تعميم نشر املعرفة واإلطالع على البحوث اجلديدة واجلادة وربط التواصل بني الباحثني كما 

عرب إصداراهتا  كن من الباحثنيهتدف اجمللة إىل إتاحة اإلطالع على البحوث والدراسات ألكرب عدد مم
 :ةاجملاالت التاليهتتم بوهي  .يةاملطبوعة وااللكرتون

 ؛االقتصاد، االقتصاد القياسي واملالية 

 ؛اإلدارة واحملاسبة ،األعمال 

 ؛احملاسبة 

 ؛إدارة األعمال واإلدارة الدولية 

 ؛التسويق 

 ؛السلوك التنظيمي وإدارة املوارد البشرية 

 ؛االسرتاتيجية واإلدارة 

 ؛السياحة والرتفيه وإدارة الفنادق 

  ؛الصناعيةالعالقات 

 اقتصاد إسالمي. 

 

 
 

 ، اجلزائر 00222 -امعة مستغامنجبجملة االسرتاتيجية والتنمية، كلية العلوم االقتصادية : المراسالت واالشتراك
 strg.devp@univ-mosta.dz :الربيد اإللكرتوين /   421145 45 00213   :الفاكس

 http://rsd.univ-mosta.dz   :املوقع اإللكرتوين باللغة اإلجنليزية

 http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276   :الرابط على املنصة االلكرتونية الوزارية

mailto:strg.devp@univ-mosta.dz
http://rsd.univ-mosta.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276
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 دليل املؤلف

 :تقديم المقاالت -1
االطالع على " مجلة االستراتيجية والتنمية"ندعو املؤلفني الراغبني يف نشر مقاالهتم يف 

 :اجلزائريةملساحتنا احملجوزة على منصة اجملالت العلمية " دليل للمؤلفني"و" تعليمات للمؤلفني: "األقسام
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276 

ميكن القيام . Wordبصيغة  ASJPاملؤلفون مدعوون لتقدمي أوراقهم البحثية عن طريق املنصة 
 :ASJPة على يسار الشاشة يف رابط املنصة بذلك عن طريق النقر على األيقونة إرسال املقال

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276 

 ":جملة اإلسرتاتيجية والتنمية" ــــلـكلمة مرور /  اسم مستخدمإذا كان لدى املؤلفني 
Aller à la connexion  

 كلمة مرور؟/ هل حتتاج إىل اسم مستخدم 
Aller à l'inscription 

 جيل والدخول لتقدمي املقاالت عرب اإلنرتنت وللتحقق من وضعية املقاالتمطلوب التس: مالحظة
 :المبادئ التوجيهية للمؤلف - 2

 بعناية؛ندعو املؤلفني إىل قراءة ومتابعة هذه التوصيات  •
 .حيق لرئيس التحرير إعادة األوراق البحثية اليت مل يتم تقدميها وفًقا هلذه التوصيات •

 :عملية تقييم المقال - 3
 : ول األ ةالخطو . 3-1

يتم فحص املقال بشكل سري على مستوى جلنة القراءة للمجلة، اليت جتتمع بانتظام وتتدخل يف 
إذا كان القرار . حيث تقدم قرارا بأهلية املقاالت قبل إرساهلا إىل احملررين املساعدين. مرحلة ما قبل التقييم

ميكن للمؤلف إعادة إرساله . املقال بسبب الرفض سلبيا فسيتم رفض املقال على املنصة مع اعالم صاحب
 .مع األخذ بعني االعتبار التوصيات املقدمة

  :الخطوة الثانية. 3-2
، (عدادها وفق قالب اجمللة ووفق شروط النشرإمت )يف احلالة اليت تكون فيها املقالة مؤهلة للتقييم 

 إثنني والذي بدوره سيقدمه إىل مراجعنيسيتم إرساهلا يف حالة مشفرة للمحرر املساعد ذي االختصاص، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
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مسؤولية حتكيم الورقة البحثية وفًقا الستمارة تقييم موحدة متوفرة على املنصة سيتوىل املراجعني . يف شبكته
ASJP بشكل إلزامي . 
الواجهة توفر سكرتارية اجمللة . ميكن للمحرر املساعد املرتبط أيًضا تقييم املقالة إذا رغب يف ذلك: مالحظة

 .بني مؤلفي املقاالت واحملررين املساعدين
 
نح فرتة تقييم مدهتا : فترة تقييم المقاالت -4 يوًما، ولكن يستغرق املراجعون مدة متتد لشهرين يف  03متم

 .إلرسال نتائج التقييم إىل أمانة اجمللةاملتوسط 
يا وآخر سلبيا، يمطلب إجراء تقييم ثالث فعندما يتلقى مشروع املقال رأيا إجياب: حالة تقييم المقاالت -5

 .من مراجع آخر، مع مراعاة أصله، وطنيا أو أجنبيا
 :إعداد المقال -6 

، ندعو املؤلفني الستخدام منوذج "جملة االسرتاتيجية والتنمية"لتسريع عملية نشر املقاالت يف 
 .مإلدراج مقاالهت" تعليمات للمؤلف"يتوفر قالب للمؤلفني يف قسم . اجمللة

، حيث ميكنهم الوصول إىل هذا الفضاء عن "تعليمات للمؤلف"ميكن للمؤلفني تنزيل القالب من قسم 
 :طريق زيارة

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276 
 .اجلانب األيسر من الشاشةعلى " تعليمات للمؤلف"مث النقر على 

 :االطالع عل  ملف دليل المؤلف -7
يتم حتميل ملف مضغوط، وهو توجيه لصاحب املقال  "دليل المؤلف" بالضغط على أيقونة

يوضح طريقة إرسال املقال، كما يتضمن حقوق املؤلف اخلاص باجمللة ويتضمن أيضا خطاب تعهد ميضي 
 .عليها صاحب املقال توضح أن امللكية الفكرية تعود للمجلة فقط

 :المقال رسالإ -8
ه، واإلطالع على دليل املؤلف، يتم الضغط على بعد إعداد املقال وفق لقالب اجمللة الذي مت حتميل

لغة : تظهر استمارة للملء تتضمن خمتلف البيانات اخلاصة باملقال وباملؤلفني. "إرسال مقال" أيقونة
املقال؛ عنوان املقال؛ امللخص؛ كلمات مفتاحية؛ االسم الكامل للمؤلف؛ مؤسسة االنتماء؛ االمييل 

 .مراجعني؛ اقرتاح (ثانوميكن إضافة مؤلف )

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276
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 "إرسال مقال": بعد ملء كل البيانات وحتميل ملف املقال على املنصة، يتم الضغط على أيقونة
 .املوجودة أسفل استمارة املعلومات

 :إشعار باستالم مقال -9
ويف مرحلة . يف حالة جناح عملية إرسال املقال على املنصة تظهر رسالة على الشاشة تبني ذلك

ملرسل على إمييله الشخصي إشعار بتقدمي مقال، وإشعار للمؤلف الثاين على إمييله موالية يستلم املؤلف ا
 .لتأكيد اشرتاكه يف املقال

إذا تبني أن املقال ال حيرتم قالب اجمللة وشروط النشر فسيتم إشعار املؤلف : إشعار برفض المقال -11
 .برفض املقال

 :متابعة وضعية المقال عل  المنصة -11
الدخول على حسابه يف املنصة ومتابعة وضعية مقاله مرحلة مبرحلة وذلك بالضغط ميكن للمؤلف 

سيظهر جدول حيمل تفاصيل  "المقاالت المرسلة" :مث الضغط على أيقونة "المقاالت" :على أيقونة
 :وهذه األخرية متر على عدة مراحل. عنوان؛ تاريخ اإلرسال؛ اسم اجمللة؛ التفاصيل؛ احلالة: املقال من

 قبول أو رفض التحكيم: 1املرحلة  -
 مقال يف انتظار املراجعة: 2املرحلة  -
 اسناد املقال للمراجعني: 0املرحلة  -
 قرار املراجعني بقبول املقال أول رفضه أو طلب التعديل : 4املرحلة  -
 :سياسة االنتحال -12

قبول أي خرق هلذه وال يتم . تشكل السرقة العلمية، جبميع أشكاهلا سلوًكا غري أخالقي للمجلة
  .ولن يتم قبول أي مقال آخر للمؤلف الذي قام باالنتحال من خالل املراجعة اليت أجريناها. القاعدة
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 جملـة االسرتاتيجيـة والتنميـة
 االقتصادي  جالمتخصصة في الممحكمة  ة دولية  علمي  مجلة

 

ISSN: 2170-0982    /   E-ISSN: 2600-6839    /   ISBN: 3974-1122   /  Class: B 
 

 9109  أوت( /  الجزء األول)مكرر  3 عددال، 9مجلد ال

 الفهـرس

 الصفحة (ان)اسم ولقب الباحث  عنوان المقال
، أثر مقاييس عرض النقد عل  معدالت التضخم في الجزائر

 7102 – 0991دراسة قياسية للفترة 
 (جامعة جيجل)الطاهر جليط 
 10 (جامعة جيجل) العيد قريشي 

البيانات الضخمة وأثرها في تحقيق رؤية المملكة العربية 
 دراسة تطبيقية 2131السعودية 

 (جامعة الملك خالد)محمد أحمد الغبيري 
 37 (جامعة الملك خالد)عبد الرحمن حسن حسن 

ثر المتغيرات االقتصادية في ألقياس  ARDLاستخدام نموذج 
 التكوين الرأسمالي الثابت

 (المدية جامعة)بوعزة زياد 
 57 (جامعة المدية)رتيعة محمد 

دراسة  ـر النمو والحجم عل  ربحية المؤسسات االقتصاديةـأث
قياسية عل  الشركات المدرجة في بورصة قطر خالل الفترة 

7103-7102 
 23 (جامعة مستغانم)خليفة الحاج 

تحليل أثر تطور سعر البترول عل  سعر الذهب العالمي 
 94 (جامعة أم البواقي)محمد رضا بوسنة  NARDLالنموذج غير الخطي  بإستخدام

دراسة قياسية : أثر تقلبات أسعار النفط عل  التضخم في الجزائر
 NARDLباستخدام نموذج 

 (المركز الجامعي غليزان) دقيش جمال
 004 (المركز الجامعي غليزان) جعفر هني محمد
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 ملخص
العرض النقدي حبسب جماميعه املختلفة )العرض النقدي ابملفهوم  ثرأ قياس إىل هتدف هذه الدراسة

وذلك من خالل بناء منوذج قياسي  الضيق والعرض النقدي ابملفهوم الواسع( على معدل التضخم يف اجلزائر،
 .2017-1990وابستعمال بياانت سنوية للفرتة 

جوهانسون لتكامل املشرتك، عدم وجود تكامل مشرتك بني متغريات  اختبارحيث بينت نتائج 
أظهرت عن  الذايت اليتالدراسة، كما فحصت الدراسة عالقة جراجنر السببية ضمن منوذج متجه االحندار 

وجود عالقة سببية أحادية االجتاه تسري من العرض النقدي ابملفهوم الضيق إىل معدل التضخم، وهذه 
قد أتكدت أيضا من خالل نتائج فحوصات حتليل التباين ودوال االستجابة لردود الفعل،  العالقة السببية

 له األمهية الكربى يف التأثري النسيب يف معدل التضخم. واليت بينت أن متغري العرض النقدي ابملفهوم الضيق
 السببية.اختبار  ،النموذج القياسي ،العرض النقدي، التضخم سمقايي املفتاحية:كلمات 
 .JEL: E2   ،C5تصنيف 

Abstract 

This study aims to measure the effect of the money supply according to 

its different aggregates (The money supply in the narrow sense, the  

Money supply in the broad sense) on the inflation rate in Algeria, through the 

__________________________________________ 

  t.djellit@univ-jijel.dz، الطاهر جليط: املؤلف املرسل
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construction of an econometric model during the period 1990-2017. 

The Johansen Co-integration Test showed a lack of integration between 

the joint variables of the study. The paper also examined the Granger 

Causality showing a one-way causality from rate of growth of the broad 

money supply Inflation rate. This causality is reflected in the analysis of 

Variance Decomposition and Response Function have shown that Narrow 

money supply is of great importance in the relative impact of the rate of 

inflation 

Key words: Money supply, Inflation, Econometric models, Causal test 

Jel Classification Codes: E2, C5. 

 مقدمة.1
 أجل من الدول تتبعها اليت االستقرار االقتصادي سياسات أشكال إحدى النقدية السياسة تعترب

 النقدية السياسة تلعب حيث االقتصادي، التقدم صاحبتاليت  املختلفة االقتصادية االختالالت معاجلة

 يف ذلك على مرتكزاو  متفاوات التأثري هذا يكون ما وعادة ،االقتصاديالنشاط  على التأثري يف أساسيا دورا
 تها عناستقاللي درجة إىل ابإلضافة ،البنوك املركزية طرف من املنتهجة النقدية السياسة وإطار سلوك طبيعة

 للهدف املركزي حتديد البنك مدى النقدية السياسة لفاعلية احملددة العوامل أهم ولعل من .السلطات املالية

 أدوات السياسة أتثري وفاعلية طبيعة مدى إىل إضافة ،الوطين وهيكلية االقتصاد السياسة هلذه التشغيلي

 االقتصادية النقدي للسياسة اجلانب متثل النقدية السياسة أن ومباعلى املتغريات االقتصادية الكلية،  النقدية

االقتصادية  السياسة أدوات مع والتكامل من التنسيق مستوى عايل يتطلب ذلك فإن ،الكلية
 أو تبنيها حيث منالسياسة النقدية   إىل اختالفونظرا  ،كالسياسة املالية وسياسة سعر الصرف.األخرى
النشاط  على السياسة هذه أتثري فإن آلخر، بلد النقدية من اتالسلط استقالل ودرجة لألهداف حتقيقها

 .آلخر بلد من خيتلف االقتصادي

النقدي األداة الرئيسية اليت تستخدمها السلطة النقدية املمثلة ابلبنك املركزي يف توجيه ويعد العرض 
سياستها النقدية حنو حتقيق االستقرار االقتصادي الداخلي واخلارجي. وذلك من خالل أتثريه على خمتلف 

النفقات  سعر الصرف، البطالة، معدل التضخم، ، منها الناتج احمللي اإلمجايل،املتغريات االقتصادية الكلية
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 (𝑀1،M2)عرض النقد يف اجلزائر  جماميعببيان العالقة بني أهم  اهذ حبثنا. وسوف نركز يف العامة...اخل
أمهية كبرية يف توجيه السياسات  املتغرياتكون اآلاثر اليت يرتكها عرض النقد على هذه ومعدالت التضخم،  

أكرب قل ختفيف من حدهتا، الن ظاهرة التضخم أصبحت من النقدية حملاربة هذه الظاهرة أو على األ
فهي معضلة فاعلة سواء من الناحية االقتصادية  التحدايت اليت تواجهها اقتصادايت الدول يف الوقت الراهن،

فبالرغم من أن التضخم ميثل يف جوهره ظاهرة اقتصادية إال أن عدم معاجلته قد يقود  ،واالجتماعية والسياسية
ومن هنا جاءت أمهية هذه الدراسة، هذا فضال عن حماولة التعرف  كل اجتماعية وسياسية عويصة،إىل مشا 

 .يف اجلزائر يف التأثري على معدالت التضخمالعرض النقدي  وفاعلية الدور الذي تلعبه مقاييسعلى طبيعة 
 إشكالية الدراسة

على معدالت  (𝑀1،M2)عرض النقد يف اجلزائر  جماميعاثر أهم  بيان يف الدراسة مشكلة تتحدد
النقد الذي تسيطر عليه السلطات النقدية  عرض لكون ،2017 - 1990التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة 

مسار السياسات النقدية من خالل أتثريه املتوقع على  حتديديف  رئيسياواملتمثلة يف البنك املركزي عامال 
 معدالت التضخم، جيعل دراسة هذا املوضوع والوقوف على النتائج اليت تتحقق منها مشكلة تستحق الدراسة

 :التالية التساؤالت وفق املشكلة طرح عليه ميكن و.؟
ومعدل التضخم يف اجلزائر ويف  (𝑀1،M2)هل هناك عالقة سببية بني جماميع العرض النقدي   -

 ؟.حالة وجود هذه العالقة ماهو نوعها واجتاهها

 ؟اجلزائرما مدى قدرة جماميع العرض النقدي يف تفسري التغريات احلاصلة يف معدل التضخم يف  -

 ؟اجلزائرما هو اجملمع النقدي األكثر أتثريا يف معدالت التضخم يف  -

 

 فرضيات الدراسة:
 الرئيسي واألسئلة الفرعية املطروحة يف هذه الدراسة مت وضع الفرضيات التالية: لإلجابة على السؤال

 توجد عالقة سببية ثنائية االجتاه بني جماميع العرض النقدي ومعدل التضخم يف اجلزائر -

 خيتلف أتثري مقاييس العرض النقدي على معدل التضخم يف املدى القصري عن املدى الطويل -
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فان العرض  املصرفية يف اجلزائر، وخاصة فيما يتعلق ابلتعامل ابلنقود الكتابية،نظرا لتأخر العادات  -
 له األمهية الكربى يف التأثري النسيب يف معدل التضخم.تكون  (1Mالضيق )النقدي ابملفهوم 

 أمهية الدراسة:
 :جانبني يف ثهذا البح ةتتبلور أمهي

بدراسة وحتليل العالقة بني أهم جماميع عرض النقد يف اجلزائر  البحث يقوم حيث العلمي اجلانب -
من دراسة خصائص السالسل  ابتداءومعدالت التضخم ابالعتماد على الطرق واألساليب القياسية احلديثة، 
 التباين. وحتليلالزمنية إىل اختبار التكامل املتزامن وحتليل دوال االستجابة لردود الفعل 

أمهيته يف أمهية املوضوع الذي يعاجله، حيث العالقة بني معدل التضخم  عتنبالعملي ف اجلانب أما -
والعوامل املفسرة له من ابرز  املواضيع االقتصادية اليت أاثرت اهتمام الكثري من املفكرين االقتصاديني وهلذا 

ومعدل التضخم  (𝑀1،M2)فان هذه الدراسة حتاول البحث يف دراسة  العالقة خمتلف جماميع العرض النقدي 
 اجملاميع تكون أكثر أتثري فيه.  يف املدى القصري والطويل ومن مث بيان أي هذه

 أهداف الدراسة:
 ميكن حصر أهداف الدراسة يف النقاط التالية:

 على معدالت التضخم . (𝑀1،M2)قياس اثر كل من اجملاميع النقدية  -

 النقدي معدل والتضخم.حتديد طبيعة واجتاه العالقة السببية بني جماميع العرض  -

عرض  يرتكه الذي حتديد األثر إىل الوصول تقييم فعالية السياسة النقدية يف اجلزائر وذلك من خالل -
 .النقد مبجاميعه املختلفة على معدل التضخم

توفري منوذج اقتصادي قياسي يبني اثر السياسة النقدية االنكماشية والسياسة النقدية التوسعية على معدل  -
 يف اجلزائر. لألسعارالتضخم، مما يساعد السلطات النقدية يف الرقابة على السيولة احمللية وسلوك املستوى العام 

 منهجية الدراسة
 منوذلك  ،الدراسةهلذه  اإلطار النظري لبلورة يالتحليل الوصفي املنهج على االعتماد سيتم

 سيتم كما ،تبينها إىل الدراسة هدفت اليتمبختلف اجلوانب  املتعلقةاألدبيات  أهم إىلالتطرق  خالل
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 السنوية التقارير على االعتماد خالل من مجع املعطيات اإلحصائية لغرض األولية املصادراالعتماد على 

 على وذلك للتعرف لإلحصائيات(اجلزائر والديوان الوطين  )بنك واملتمثلة يف اهليئات الرمسية عن صادرة

 .النتائج واستخالص حتليلها مث ومن مباشر، بشكل البياانت
أما يف اجلانب التطبيقي سيتم استخدام األسلوب القياسي وذلك بصياغة النموذج اقتصادي قياسي 

نوع الختبار (EVIWS)برجمية وسيتم حتليل البياانت ابستخدام  الذي يتماشى مع طبيعة املتغريات املدرجة،
 العالقة بني أهم مقاييس عرض النقد يف اجلزائر ومعدالت التضخم.

 نظرية التضخم  -2

تشري األدبيات االقتصادية إىل وجود اختالف يف تفسري العوامل احملددة لظاهرة التضخم ففي حني 
 االقتصادي األمريكي ميلثون فريدمان مؤسس النظرية النقدية، يرى بعض املفكرين االقتصاديني وعلى رأسهم

يرى آخرون أن هناك   (2005)حليمي،  وان أسبابه ترجع إىل عوامل نقدية حبتة،أن التضخم ظاهرة نقدية 
وهذا ما يفسر تعدد النظرايت االقتصادية اليت تفسر مصادر  حقيقية أو هيكلية، سواء كانت أسباب أخرى

فنجد نظرايت الطلب  (2018)شحاتيت،  االسعارالتضخمية اليت تؤدي إىل ارتفاع مستوايت  الضغوط
حيث تفرتض أن السبب الرئيسي هلذه للتضخم على عوامل جانب الطلب،  وحتليلها ترتكز يف تفسريها

ظاهرة ينتج فهي  التضخمي،أو ما يعرف بسحب الطلب  Demand Excess الطلب ضالظاهرة هو فائ
املستوى العام لألسعار وبشكل تدرجيي وليس لفرتة واحدة فقط، وهذه الظاهرة حتدث  عنها ارتفاع مستمر يف

بينما نظرايت  (2009)اهلجوج،  عندما يكون منو جانب الطلب الكلي أكثر من منو جانب العرض الكلي
السبب الرئيسي لظاهرة  نفا )inflationpush -Cost(بنظرية دفع التكاليف  كذلك  العرض أو ما تعرف

، أخريا ....اخلارتفاع األجور الضرائب ومثل ارتفاع أسعار مواد اإلنتاج و  التضخم هو ارتفاع تكاليف اإلنتاج
متغريات هيكلية اليت تنشط لعدة يكون نتيجة  ( Structural Variable(النظرايت  هذه فان التضخم وفق

أي أن البيئة تساعد على تعميق االختالالت  ختلق البيئة أو املناخ التضخمي اليتكل فرتة زمنية معينة هي 
 .(2001)رمضان،  التضخمية

 لظاهرة التضخم فسوف يتم اختصارها فيما يلي:أما تفسري املدارس االقتصادية 
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  يتخذ أصحاب هذه املدرسة من معادلة املبادلة أداة لشرح نظريتهم مبحاولة إجياد التقليدية:املدرسة
العالقات املختلفة بني متغرياهتا وبصفة خاصة بني كمية النقود واملستوى العام لألسعار، وتقوم نظرية الكمية 

معادلة املبادلة اليت صاغها للتعبري على أن املستوى العام لألسعار يتناسب مع كمية  طبقا "لفيشر" يف إطار
 ،حيث تعطى معادلة التبادل ليفيشر على الشكل التايل:(RIZZO, 2000) النقود

PTMV   

M   كمية النقود :V   سرعة دوران النقود :P   املستوى العام لألسعار :Tحجم املعامالت : 
 (Tاثبتة وان حجم املعامالت ) (Vوطبقا هلذه املعادلة فانه إذا افرتضنا أن سرعة دوران النقود )

بنفس النسبة  يف زايدة املستوى العام لألسعار تؤديفان أي زايدة يف كمية النقود سوف  اآلخر،اثبت هو 
 .(2007)الدابغ،  متاما

وذلك  وكما هو معروف تطورت هذه النظرية على يد ألفرد مارشال وأعضاء مدرسة كمربدج
 (2015)امامة،  التاليةمعادلة التبادل الصيغة  وأخذت ،فكرة الطلب على النقود إبحالل

YPk = M 

رض غهبا من دخوهلم النقدية ل االحتفاظيعرب عن نسبة األرصدة النقدية اليت يرغب األفراد  kحيث 
ما جيدر قوله يف هذا اجملال أنه ابلرغم من أمهية تطوير و  احلقيقي. الوطينيرمز إىل الدخل  Y ،املعامالت

معادلة فيشر  عن الفرتة القصرية يف معادلة التبادل كمعرب عن النظرية الكمية إال أن مدرسة كمربدج مل ختتلف
 كمية النقود على مستوى العام لألسعار.  معني منفيما تنسبه من أتثري تغري 

متناسب يف املستوى  ارتفاعطلب عليها الفرتة القصرية يرتتب على زايدة عرض النقود على ففي ال
رب من معدل منو الناتج القومي سوف يف الفرتة الطويلة فإن زايدة كمية النقود مبعدل أك الألسعار. أمالعام 

 .(2004)بوحيضر،  رتفاع األسعاراتؤدي إىل 
 :ركزت املدرسة الكينزية على جانب الطلب يف تفسري التضخم  تفسري املدرسة الكينزية للتضخم

املستوى العام لألسعار وذلك من خالل قدرهتا  ىحيث يرى " كينز " أنه إبمكان كمية النقود أن تؤثر عل
على التأثري على الطلب الفعلي، فإن انعكاسها على األسعار سوف يكون حبسب حالة االقتصاد، إذ ما 
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كانت هناك إمكانية لزايدة اإلنتاج أم أن االقتصاد قد بلغ مرحلة التشغيل الكامل ذلك أن املستوى العام 
، فإن كان العرض (J.M.Keynes, 1969)  وى العرض والطلب الفعليلألسعار هو انتج عن تالقي ق

يتميز ابملرونة الكافية اليت جتعله يستجيب للطلب الفعلي اإلضايف فإن ذلك سوف يؤدي إىل زايدة اإلنتاج، 
أما إذا كان العرض الكلي عدمي املرونة ابلنسبة للطلب الفعلي اإلضايف فإن ذلك سوف ينصرف إىل زايدة 

 املستوى العام لألسعار دون الكميات 
 ما مييز املدرسة النقدية احلديثة فيما خيص أفكارها حول النقود هي أهنا ية احلديثة: املدرسة النقد

مستوحاة بصفة خاصة من نظرية الكمية، إال أن االختالف بينهما يكمن يف كوهنا ترى أن النقود على 
 ,Henry) املدى القصري متارس أتثري على النشاط االقتصادي من خالل أتثريها على الدخل النقدي

األوائل اعتمدوا على تفسري العالقة بني كمية النقود واألسعار  نوهلذا فإذا كان الكالسيكيو   ،(1998
من خالل من خالل مدخل املبادالت ومدخل األرصدة فإن "فريدمان"  مؤسس النظرية النقدية قد صاغ 

وقد عرب فريدمان  يعرف بنموذج الدخل النقدي، اإطار منظرته حول أتثري كمية النقود على األسعار يف 
 .(2007)الدابغ،   عن ذلك من خالل النموذج التايل:

  tTt MMFY  
،ومنه توصل "فريدمان" إىل أن الدخل النقدي tMدالة لسلوك املاضي لكمية النقود  Fحيث: 

. ويرى Tوكميات النقود السابقة خالل الفرتة  tتتحكم فيه كمية النقود املعروضة خالل نفس الفرتة 
انه خالل الفرتة القصرية فإن أثر التوسع النقدي سوف ينصرف إىل زايدة األسعار واإلنتاج ألن  "فريدمان" 

نتجني على زايدة إنتاجهم مادام هناك طاقات معطلة، ويف املدى الطويل  ارتفاع األسعار سوف يشجع امل
وهنا فإن اإلنتاج  ،(2004)بوحيضر، فإن األثر الوحيد لتغري كمية النقود هو زايدة األسعار دون اإلنتاج 

لإلنتاج، تطور  ااستيعاهبسوف يكون مرتبط بعوامل حقيقية مثل حجم املوارد املتاحة، حجم األسواق ومدى 
 .على النشاط االقتصاديالتقنية املستعملة يف عملية اإلنتاج ...اخل، وابلتايل ليس لكمية النقود أي أتثري 

التضخم على جانب العرض فالتضخم طبقا هلذه  ضاهرة ركزت هذه املدرسة يف تفسري :املدرسة اهليكلية
املدرسة ليس ابلضرورة نتيجة لتفاعل متغريات املكانيزم النقدي مثل عرض النقود وسرعة دورنه أو نتيجة 

يكون بسبب ، ولكنه قد (2001)رمضان،  ومنو العمالة اإلنتاجاحلقيقي مثل منو  زمييامليكانتفاعل متغريات 
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إن متيز هذه  ث(، حيوالزراعة )الصناعة السلعيةنتيجة تغري مرونة بعض منتجات القطاعات  متغريات هيكلية
وهذا راجع لعدم  رلألسعا العام ارتفاع الطلب عليها إىل ارتفاع مستوى ينتجالقطاعات مبرونة عرض ضعيفة 

)اهلجوج،   خاصة يف املدى القصري على منتوجاهتا لطلبمتكن هذه القطاعات من زايدة اإلنتاج لتغطية ا
2009). 

 2017 - 1990حتليل تطور العرض النقدي ومعدل التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة  -3

 تطور العرض النقدي يف اجلزائر -3-1

 القرض، ابرتباطها ابألوضاع و النقد قانون صدور بعد اجلزائر يف السياسة النقدية سياسة متيزت

يلي  فيما و ،(2014)صاري،  النقود عرض سياسة على انعكست اليت العاملية الظروف و االقتصادية
 .تحليل لتطور عرض النقود خالل فرتة الدراسةنقوم ب

عرفت هذه الفرتة تزايد مستمر يف معدالت منو العرض النقدي حيث انتقل :2000-1990لفرتة ا -
، أي 1990مليار دج سنة  343.94بعدما كان  1995مليار دج يف  799.6 إىلحجم الكتلة النقدية 

وهذه الزايدة تفسر ابإلصالحات االقتصادية اليت قامت هبا الدولة واخلاصة ،  129.11مبعدل زايدة قدر 
، أي أهنا تضاعفت 1999مليار دج يف جوان  1390ة املؤسسات العمومية،  مث وصلت إىل إبعادة هيكل

واملالحظ أن الكتلة النقدية ظلت تنمو بكثرة إال أن منوها عرف  ،1990حبوايل ثالثة مرات مقارنة بسنة 
ءات  املتعاقبة تقريبا استقرارا من عقد إىل آخر، والسبب يف ذلك يعود حملاولة التحكم يف التضخم و اإلجرا

 -1995اليت اختذهتا السلطات النقدية من اجل احلد من اإلفراط يف اإلصدار النقدي  خاصة يف الفرتة 

 .18، حيث مل يتجاوز فيها معدل منو الكتلة النقدية نسبة 1999
خالل األلفية اجلديدة شهدت الكتلة النقدية منوا مستمرا، اليت انتقلت من  :2017 – 2000الفرتة -

، 2005مليار دج عام  4157.6لتصل اىل 2002سنة  2091.53إىل  2000مليار دج عام  2022.5
النقدية اخلارجية، واالنطالق املشاريع االقتصادية  لني أساسيني: الزايدة يف األرصدةويرجع ذلك إىل عام

حوايل  )أير مليار دوال 07املربجمة يف تنفيذ برانمج اإلنعاش االقتصادي، حيث خصص له مبلغ حبوايل 
إىل  2001أبريلإىل ثالث سنوات ابتداء منملدة متوسطة متتد  (2010)العايب،  مليار دج( 525
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 ، 2004أبريل
بلغ  حيث، النقود  عرض تغري معدل يف تذبذب الفرتةفقد عرفت  2017إىل غاية  2007أما الفرتة 

 7173.1مببلغ  2009اجلزائر سنة  يف النقود عرض تطور مدار على له مستوى منو الكتلة النقدية أدىن معد
 وكما األول السبب رئيسني، لسببني وذلك 2008مقارنة مع سنة   3.1مليار دج ومبعدل منو قدر بـ 

 زايدة معدل اخنفاض و العاملية االقتصادية ابألزمةأتثر االقتصاد اجلزائري  هو اجلزائر تقرير بنك إليه أشار

   لدى البنك املركزي اخلارجية األصول
 ,Banque D'algerie) حتت الطلب الودائع تقلص أو اخنفاض إىل فريجع الثاين السبب أما

،وهبذا استمر العرض النقدي يف االرتفاع مبعدالت ضعيفة مقارنة مع السنوات السابقة، حيث  .(2009
  2014 ليصل سنة : 2012مقارنة مع سنة  8أي مبعدل منو قدر  2013مليار دج سنة  10230وصل إىل 

، أما فيما خيص 2013مقارنة مع سنة  6.2حمققا بذلك نسبة منو قدرت بـ 2014سنة  10870.2إىل 
وهو معدل منخفض مقارنة مع السنوات  5.8فبلغ  2017– 2015تطور منو العرض النقدي خالل الفرتة 

 هلذا االخنفاض هو تراجع أسعار النفط يف األسواق العاملية.  يالسابقة والسبب الرئيس
 الضيق  مبفهومها اجلارية ابألسعار النقدية الكتلة وابلرجوع إىل تطور مكوانت العرض النقدي فنجدM1 

انتقلت  M1 معاجملالدراسة، حيث جند أن قيمة  خالل يف احلجم امنوا كبري عرفت  M2أو مبفهومها الواسع 

 M2جممع الكتلة النقدية  مرة، أما 39.33 أي تضاعفت حبوايل 10734إىل  1990سنة  270.082من 
مرة ورغم هذا االرتفاع فنجد  7.55حبوايل  تضاعفت يأ ،2017مليار دينا سنة 15280 فقد بلغت قيمتها

 كما يبينه الشكل التايل:أن معدالت منو هذه اجملاميع ختتلف من فرتة إىل أخرى  
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 M1واملفهوم الضيق  M2: تطور معدالت منو العرض النقدي ابملفهوم الواسع 1الشكل 
 
 
 
 
 
 

 : ابالعتماد على معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات وبنك اجلزائر.ملصدرا

 سنة M1( جند أن أعلى معدل منو سجله جممع العرض النقدي 01فمن خالل الشكل رقم ) 

(   0.42-)  اما أدىن معدل فقدر بـ،  30.74مبعدل قدر بـ  2006، تليها سنة   33.65قدر بـ  2007

الدراسة فقد شهد معدالت منو هذا اجملمع ارتفاعا واخنفاضا طول فرتة . وعلى العموم 2009وكان ذلك سنة 
 21.99ومعدل منو    15.96قدر بـ  2000 – 1990 حيث سجل معدل منو يف املتوسط  خالل الفرتة

10.57فقد بلغ  2017 – 2010 أما خالل األخرية 2010 – 2001 خالل الفرتة . ويف املتوسط
 .  16.18منوا سنواي قدر M1خالل فرتة الدراسة عرفت الكتلة النقدية

تليها  47.25بنسبة 1998 جند ان أعلى معدل منو سجله كان سنة M2أما جممع الكتلة النقدية 

 ومعدل منو  2016وكان ذلك سنة 2.19 فقدر بـ منو أما أدىن معدل،  34.61مبعدل منو  1992سنة 

3.12  ويف املتوسط خالل فرتة الدراسة عرفت الكتلة النقدية 2009سنةM213.34يلمنوا سنواي قدر حبوا 

. 

وعموما فان منو العرض النقدي مبفهومه الواسع أو الضيق يبقي رهني تقلبات أسعار النفط يف األسواق 
الدولية واليت تؤثر مباشرة على حجم صايف األصول األجنبية لدى البنك املركزي واليت تعترب املصدر األساسي 

م الضيق مبعدالت أعلى مقارنة مع منو العرض لإلصدار النقدي. أما عن أسباب منو العرض النقدي ابملفهو 
النقدي ابملفهوم الواسع فريجع ذلك عادة إىل أتخر العادات املصرفية يف اجلزائر، وخاصة فيما يتعلق ابلتعامل 

)بوحيضر،  قتصادية، سواء العامة أو اخلاصةاملؤسسات اال ما بنيابلنقود الكتابية، حيث ينحصر التعامل هبا 
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2004). 
 تطور معدالت التضخم  -2-3

قيود لل راجع، وذلك التخطيط املركزيمكبوتة خالل مرحلة  يف اجلزائر لقد كانت معدالت التضخم
واليت كانت تتحدد بطريقة إدارية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، ومع هناية  املفروضة على األسعار

 ال تستغل ابلكفاءة املتعارف عليها دوليا، وهو ما انعكس على الثمانينات أصبحت اغلب النشاطات
املتتالية يف  التطورات،كما أن العرض الكلي مل يكن قادرا على مسايرة  االقتصادية الكليةالتوازانت  اغلب

 02عنه ضغوط تضخمية استمرت إىل غاية التسعينات، وابلرجوع إىل الشكل رقم  نتجالطلب الكلي، مما 
 .2017 – 1990تطور معدل التضخم مر بثالثة مراحل خالل الفرتة نالحظ أن 

 2017 - 1990: تطور معدالت التضخم خالل الفرتة 2الشكل 
 
 
 
 
 
 

 الباحثني ابالعتماد على معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات وبنك اجلزائر إعدادمن  :ملصدرا
هذه الفرتة ارتفاع حمسوس يف معدالت التضخم حيث كان أدانها  عرفت :1994– 1990املرحلة األوىل 

 % 25وبلغ متوسط الزايدة خالل هذه الفرتة  ،1992سنة  % 31.68وأعالها  1990يف سنة  17.88%
 السوق.والسبب يف ذلك يعود بشكل أساسي يف توجه االقتصاد اجلزائري خالل هذه املرحة حنو اقتصاد 

 .(2010)العايب،   األسعاراإلجراء هي ارتفاع  ية هلذااملنطقوابلتايل فالنتيجة 
سنة % 29.8هذه الفرتة تراجعت معدالت التضخم من  لخال :1999– 1995املرحلة الثانية 

حيث أن برانمج اإلصالح اهليكلي بدا ، %10.38اخنفض مبتوسط سنوي قدره  ، أي% 2.64إىل1995
 أن اهلدف األساسي لربانمج صندوق النقد الدويل هو ويعطي مثاره فيما يتعلق بتخفيض معدالت التضخم 

 .(2010)العايب،  احلد من ارتفاع التضخم مع السماح ابرتفاع معدالت البطالة حماولة
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 2000سنة % 0.33:استمر معدل التضخم يف االخنفاض إذ قدرت نسبته 2017– 2000املرحلة الثالثة 
يرجع الفضل يف ذلك إىل  ،و(Banque D'algerie, 2009) األسعارحترير  بعدلتضخم اوهي اصغر نسبة 

ارتفع لكن هذه النسبة للتضخم مل تستمر سرعان ما  ،2000السياسة النقدية االنكماشية املطبقة قبل سنة 
أين حقق معدل مرتفع  2009وبقي يشهد حالة من االضطراب، إىل غاية  2001سنة %4.22إىل معدل 

 ابتداءأما بسبب الزايدة يف منو الكتلة النقدية،  2012سنة %8.5مث سجل أقصى معدل له  %5.7نوعا ما قدر بـ
 % 2.9لينخفض إىل %3.33ت التضخم اخنفاضا حمسوسا حيث قدر بـ فقد عرفت معدال 2013من سنة 

يعكس التوجه اجلديد لسياسة النقدية يف استهداف معدالت التضخم خالل هذه  .وهذا ما2014سنة 
 % 4.8قدر بـ  2015الفرتة، إال أن هذا االخنفاض مل يدم طويال حيث عرفت معدالت التضخم ارتفاعا سنة 

وهدا االرتفاع راجع  للظرف املايل  (Banque D'algerie, 2016) 2016سنة  %6.4ليصل اىل 
 والنقدي الصعب الذي مير به االقتصاد اجلزائري نتيجة اخنفاض أسعار احملروقات  وتراجع قيمة العملة .

 الدراسة القياسية –4
 متغريات الدراسة: - 1.4

ومن اجل  عرض النقد يف معدل التضخم مقاييسهو اختبار اثر  الدراسة هذه منسي الرئي اهلدف إن
ذلك سوف نقوم ببناء منوذج قياسي وابستخدام أهم جماميع عرض النقد املعتمدة يف اجلزائر واملتمثلة يف كل 

 (M1)، معدل منو العرض النقدي ابملفهوم الضيق (M2)العرض النقدي ابملفهوم الواسع من معدل منو 
 .كمتغري اتبع(TINFالتضخم)ومعدل  كمتغريات مستقلة

ف نعتمد عليه يف حتليل قبل اختيار النموذج القياسي الذي سو  :اختبار استقرارية السالسل الزمنية -2.4
دراسة خصائص السالسل الزمنية من انحية  البد من،جماميع العرض النقدي على التضخم  وقياس اثر

 (ADF) اد على اختبار ديكي فوالر املوسعاإلستقرارية. وذلك ابالعتم

 :على  اعتمادا لكل سلسلة إليها املتوصل تالتأخريابناء على عدد تطبيق اختبار ديكي فوالر
 (M2 ،M1 ،TINFالسالسل الزمنية ) الوحدة يف جذور ابختبارفسوف نقوم  (SchwarzوAkaike)معيار 

 بسالسل الزمنية  تالتأخرياكون مجيع ،(Borbonnais, 2004)  (ADF) بتطبيق اختبار ديكي فوالر املوسع
 يف اجلدول التايل.  معروضةوالنتائج ، p>0)) أي أن 0هي اكرب 
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 نتائج اختبار ديكي فوالر املوسع :1اجلدول 

 EVIEWS: من إعداد الباحث بناء على خمرجات املصدر
 ،TINF)من خالل نتائج اختبار ديكي فوالر املوسع واملبينة يف اجلدول أعاله جند كل من سلسلة 

M1،M2غري ساكنة عند مستوايهتا  األوىل حيث أن معظم القيم احملسوبة لقيم ) (ADF)  اقل من القيم
، وعند إجراء الفروق األوىل هلذه السالسل الزمنية ،   5( عند مستوى معنوية t-tab احلرجة  )

 I(1)أي  1متكاملة من الدرجة أصبحت مجيعها مستقرة  وهذا يعين أهنا 

 اختبار التكامل املشرتك - 3.4

 مشرتكفهناك إمكانية لوجود تكامل متكاملة من الدرجة األوىل TINF،1 M، (M2أن كل من) مبا
 سنقوم بتطبيق اختبار جوهانسونيف املدى الطويل بني هذه السالسل الزمنية، ولتأكد من ذلك 

(Johansen.S, 1998) يعترب من أهم االختبارات يف الكشف عن عالقة التكامل املشرتك بني  الذي
 من نفس الدرجة. املتكاملةاملتغريات 

حلساسية منهجية هذا االختبار  نظرا التأخرمن حتديد درجة  أوالوقبل تطبيق هذا االختبار البد 
لتحديد درجة  (SchwarzوAkaike )معيار االعتماد على حيث سوف يتم  لبواقي.ل الذايت لالرتباط

 التأخر واجلدول التايل يوضح ذلك:

 املتغريات
 أتخردرجة 

 السلسلة

 الفر وقات من الدرجة األوىل السلسة األصلية
 النموذج

6 

 

 النموذج
5 

 النموذج
4 

 النموذج
6 

 النموذج
5 

 النموذج
4 

M2 2 3.67-  2.56-  1.48-  4.48-  4.61-  4.60-  

M1 1 3.22-  3.16-  1.32-  6.87-  6.88-  7.00-  

TINF 1 1.68-  1.49-  1.33-  5.30-  5.24-  5.25-  

5  t-tab 

 
 -3.50 -2.93 -1.95 -3.50 -2.93 -1.95 
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 Johansen.S: حتديد درجة أتخر الختبار 2اجلدول 
 
 
 
 
 
 
 

 EVIEWSبرانمج خمرجات :ملصدرا

يف اختبار  تالتأخريامما يعين أن عدد P=1تصاحب أتخر (SchwarzوAkaike.)إن أقل قيمة ملعيار
 . ويوضح اجلدول التايل نتائج اختبار التكامل املشرتك بني املتغريات.1هوالتكامل املشرتك 

 لتكامل املشرتك (Johansen.S) : نتائج اختبار3اجلدول 

 
 
 
 
 
 

 EVIEWSبرانمج خمرجات :ملصدرا

، 27.39) تساوي الصفر، حيث أن قيم من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن رتبة املصفوفة )
ومنه  ،%5( عند مستوى معنوية 3.84، 15.49، 29.79( اصغر من مجيع القيم احلرجة )4.14، 13.75

 TINF،1 M،M2Erreur ! Signet non)نستنج أنه ال توجد عالقة تكامل مشرتك بني املتغريات

défini..) 
 ةديناميكيأي أن متغريات النموذج ال تسري يف نفس االجتاه يف املدى الطويل. ومنه سوف نعتمد على 

 يف حتليل العالقة بني مقاييس عرض النقد ومعدل التضخم. var(1)منوذج 
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 (Multivariate Granger Causality)غراجنر  سببية حتليل نتائج اختبار -4-4

الختبار  الذايت الحندارا منوذج منهجية فإننا سوف نعتمدأن املتغريات ال تسري يف نفس االجتاه  مبا
 .األجل قصرية يةاحلرك العالقة رؤية من حىت نتمكن املتعددغراجنر يف اإلطار ل السببية ةالعالق

 ني املتغرياتبالعالقة السببية القصرية األجل جلراجنر يف اإلطار املتعدد  : اختبار4اجلدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EVIEWSبرانمج خمرجات :ملصدرا

 نستنتج ما يلي: (املعديف اإلطار  غراجنر سببية )نتائجالنتائج املبينة يف اجلدول أعاله  إىلاستنادا 
 مستوى عند إحصائية ةذا دالل العرض النقدي ابملفهوم الضيق كان: جند أن جممع TINF من معادلة التضخم

، على عكس جممع العرض النقدي ابملفهوم الواسع الذي مل يكن ذا داللة إحصائية عند نفس  5معنوية 
أن العرض النقدي ابملفهوم الضيق يسبب معدل التضخم بينما العرض النقدي ابملفهوم  يعين وهذا املستوى،

 ! M2Erreurمعادلة العرض النقدي ابملفهوم الواسع  نالتضخم. ومالواسع ال يسبب معدل 

Signet non défini.يسبب  :جند أن العرض النقدي ابملفهوم الضيق هو املتغري الوحيد والذي
كل أن1Mالضيمعادلة العرض النقدي ابملفهوم  . وأخريا تبني لنا5العرض النقدي ابملفهوم الواسع عند احتمال

 عرض أن يعين ، وهذا  5عند  إحصائية داللة ذا مل يكن النقد ابملفهوم الواسع ومعدل التضخم من عرض
 العرض النقدي ابملفهوم الضيق. نال يسبباومعدل التضخم  النقد ابملفهوم الواسع

معدل  إىل الضيق ماالجتاه تسري من العرض النقدي ابملفهو  أحاديةوابختصار هناك عالقة سببية 
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أحادية االجتاه بني العرض النقدي ابملفهوم الضيق والعرض النقدي ابملفهوم الواسع تسري  التضخم، وعالقة
مع الفرضية األوىل  يتناىفنقدي ابملفهوم الواسع. وهذا ما من العرض النقدي ابملفهوم الضيق إىل العرض ال

 واليت تفرتض وجود عالقة ثنائية االجتاه بني جماميع العرض النقدي ومعدل التضخم.
 var (1)أمنوذجصالحية  اختبار 4.5

(، غري 05يف اجلدول رقم ) ةاملبين ((Ljung-Box Q-statistique- جليا أن إحصائيات يتضح
ال ترتبط فيما بينها وهي موزعة  (VAR)ومنه نستنتج إن بواقي النموذج  الفرتات،معرفة إحصائيا يف مجيع 

 توزيعا طبيعيا.
 var (1)اختبار االرتباط الذايت للبواقي يف منوذج  :5اجلدول 

 
 
 
 

 EVIEWSبرانمج خمرجات :ملصدرا

 (.(ROOT GRAF ARاختبار  بينه ما وهذا الدراسة، الفرتة اللخ كما أن النموذج كان مستقرا

ذو درجة أتخر  (VAR)الذايت  رالحنداا منوذج أن إىل الذي يشريو  الوحدة، دائرة داخل اجلذور يعرض الذي
 .03 الشكل رقم يوضحه االستقرار كما شروط حيققتساوي الواحد 

 VARاستقرار منوذج  ر: اختبا3الشكل 
 
 
 
 
 

 EVIEWSبرانمج خمرجات :ملصدرا
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 دوال االستجابة لردود الفعل حتليل نتائج -4-6
ن مناذج االحندار الذايت ومناذج تصحيح اخلطأ تسمح لنا بتحليل الصدمات العشوائية، وهذا من إ

خالل قياس اثر مفاجئ )صدمة( يف متغري ما على ابقي املتغريات األخرى، ومن خالل دراستنا هلذه الدوال 
، مث نقوم بدراسة هذا األثر (  M،M2 1)النقدسنقوم بتطبيق صدمة يف الفرتة األويل على مقاييس عرض 

يوضح دوال االستجابة  04سنوات والشكل رقم 10على معدل التضخم خالل الفرتة املمتدة على مدى 
 لردود الصدمات:

 : دوال االستجابة لردود الفعل.4الشكل 
 
 
 
 
 

 EVIEWSبرانمج خمرجات :ملصدرا

 النقدي حيث أن حدوث ( مدى استجابة معدل التضخم لصدمات العرض04يوضح الشكل رقم )
سوف يكون هلا اثر M )1يف متغري جممع العرض النقدي ) 1مقدرة ب  واحدة إجيابية هيكلية صدمة

يف الفرتة الثانية وتبقى هذه الصدمة تولد أتثريا  4.49 و 4.93معنوي وموجب يف الفرتة األوىل قدر بـ 
ليصل هذا األثر  يف الفرتة السادسة، 1.59موجبا ومبعدالت متناقصة طيلة فرتة الدراسة، حيث قدرت بـ 

 كأقصى حد خالل الفرتة األخرية.    0.63إىل حدود 
نوعا ما يف ثر ضعيف ، سوف يكون هلا اM )2أما اثر هذه الصدمة يف متغري جممع العرض النقدي )

، لريتفع هذا األثر ويصبح سالب خالل الفرتة الثانية ، حيث قدر  0.27الفرتة األوىل قدر بـ
1.38-))،حتدث هذه الصدمة أتثريا موجبا يف معدالت التضخم ومبعدالت من الفرتة الرابعة  وابتداء

 . 0.24متناقصة طيلة فرتة الدراسة ، حيث يسجل ادين  مستوى له خالل الفرتة األخرية قدر بـ 
 عويلحظ كذلك من خالل دوال االستجابة أن معدالت التضخم كانت أكثر استجابة لتغريات جمامي

العرض  إثرصري، وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة هلذه الدراسة يف كون العرض النقدي خاصة يف املدى الق
النقدي يف معدل التضخم خيتلف يف املدى القصري عن املدى الطويل، كما أن مضاعفات جممع العرض 
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من مضاعفات جممع العرض النقدي ابملفهوم الواسع. أي أن العرض  أكربالنقدي ابملفهوم الضيق كانت 
فهوم الضيق هو أكثر أتثريا يف معدالت التضخم يف اجلزائر، وهدا ما يؤكد النتائج السابقة الختبار النقدي ابمل

 السببية.العالقة 
 حتليل التباين ملعدل التضخم -4-4

 الظرفية التقلبات تفسري يف لصدمةا دور تبيني إىل اآلنالفعل ننتقل  د دراستنا لدوال االستجابة لردودبع
سوف نقتصر على حتليل تباين معدل  وحسب هدف دراستنا ،ملتغريا خطأ توقع تفسري أي التابعة، للمتغريات

 (05اجلدول رقم ) يف املوضحة جالتضخم. والنتائ
 : حتليل التباين ملعدل التضخم6اجلدول 

 
 
 
 
 
 

 EVIEWSبرانمج خمرجات :ملصدرا

الظرفية  التقلبات معظم أبن يتضح التضخم،األخطاء ملعدل  تباين حتليل نتائج إليه تشري ما حسب
فرتة الدراسة، حيث أن تباين  خاللجدا  كبرية  بنسبة نفسه املتغري يف بصدمات يف معدل التضخم تتعلق

من السنة الثانية نسجل تناقص تباين معدل  ابتداءانه  إاليف السنة األوىل  97.34هذا املتغري قدر بـ 
رى ولكن بنسب ضعيفة نوع ما، حيث تساهم صدمات جممع العرض التضخم مع ازدايد تباين املتغريات األخ

( من تقلبات معدل التضخم طيلة فرتة % 5و %2.65بني ) يف تفسري نسبة تراوحت ما M )1)النقدي 
 (. %1.91إىل  % 0الدراسة، . بينما جند العرض النقدي يفسر نسبة تراوحت حوايل )

وحتليل التباين ملعدل من األرقام السابقة واخلاصة بنتائج حتليل دوال االستجابة لردود الفعل  نذإ
وتفسريا ملعدل التضخم مقارنة مع مفهوم  أتثرياالعرض النقدي ابملفهوم الضيق هو أكثر  التضخم نستنتج أن

 ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة. االواسع. وهذالعرض النقدي ابملفهوم 
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 اخلامتة-5
الواسع و املفهوم  M )1)الضيق  النقد ابملفهوم عرضحتليل العالقة بني  إىل الدراسة هذه هدفت

(2( M   معدل التضخم وTINF  2017 – 1990يف اجلزائر وذلك ابستخدام سالسل زمنية سنوية للفرتة ،
 أهم تلخيص ، وميكنيف دراسة هذه العالقة (االحندار الذايت  منوذج ) ةديناميكيعلى  االعتماد مت حيث

  هذه الدراسة يف النقاط التالية: إليها يف لاملتوص تو االقرتاحا نتائج

 النتائج  -

من لفروق اب القيام عندو التضخم تصبح مستقرة  النقود عرض بياانت أن بينت نتائج اختبار ديكي فولر -
 .األوىلالدرجة 

املدرجة يف النموذج  وجود تكامل مشرتك بني املتغرياتاصفرت نتائج اختبار جوهانسن عن عدم  -
(TINF،1 M،M2Erreur ! Signet non défini.   وهذا معناه غياب العالقة الطويلة .)

 األجل بني هذه املتغريات أي أهنا ال تسري يف نفس االجتاه يف املدى الطويل.

هناك عالقة سببية قصرية األجل أحادية  الذايت، أناالحندار  ضمن منوذج غراجنر سببية اختبار نتائج بينت  -
وكذلك عالقة أحادية  التضخم،إىل معدل   M )1)االجتاه تسري من العرض النقدي ابملفهوم الضيق 

 االجتاه بني العرض النقدي ابملفهوم الضيق والعرض النقدي ابملفهوم الواسع.

النقد سواء )العرض  عرض يف مفاجئ تغريأي  الفعل أن لردود الفورية االستجابة دوال اختبار نتائج بينت -
أثرا موجبا يف معدالت التضخم خاصة  حيدث الواسع(النقدي ابملفهوم الضيق أو العرض النقدي ابملفهوم 

العرض النقدي ابملفهوم الضيق كان أكثر أتثريا يف معدالت التضخم  أثركما بينت أن   القصري،يف املدى 
 سواء يف املدى الطويل أو املدى القصري. 

 معدل التضخم تتعلقالظرفية يف  التقلبات معظم أبن تالتباين ملعدل التضخم بين مكوانت حتليل نتائج  -
 للتغريات احلاصلة وان العرض ابملفهوم الضيق كان املفّسر األقوى جدا كبرية  بنسبة نفسه املتغري يف بصدمات

 .معدل التضخم خالل فرتة الدراسة يف
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 أظهرت حيثالقول أن فعالية السياسة النقدية نسبية يف التأثري على معدل التضخم يف اجلزائر،  ميكن-
اثر كما أن أثر هذه املقاييس كان   التضخم،مقاييس عرض النقد ومعدل  بني السببية العالقة ضعفالنتائج 
 قصري األجل.  عموما

 تاالقرتاحا
ضرورة تركيز السلطات النقدية يف اجلزائر على جممع العرض النقدي ابملفهوم الضيق عند صياغة سياستها  -

للتغريات احلاصلة يف  أكربالتأثري على معدالت التضخم، كون هذا األخري يستجيب بدرجة قصد النقدية 
 جممع العرض النقدي ابملفهوم الضيق.

 المتصاص وأدوات وسائل يف معدل التضخم وذلك من خالل إجياد النقود عرض أثر تقليل على العمل  -
 الزايدة الناجتة يف عرض النقد.

النقدي ابملفهوم  )العرضيف معدالت منو العرض النقدي وخاصة اجملمع  أكربحماولة التحكم بشكل  -
 الضيق( وجعل منو العرض النقدي يتماشى مع معدل منو الناتج اإلمجايل.

بني خمتلف أدوات السياسة  السببية العالقات تحديدب تقوم اليت اإلحصائية الدراسات من زيدمب القيام -
فهم  يف يسهلالتضخم مما  عر الصرف، معدل إعادة اخلصم...اخل( ومعدلس الفائدة، )معدلالنقدية مثل 

 العالقة بني هذه املتغريات من جهة ومعدل التضخم من جهة أخرى.
 قائمة املراجع -6

 قائمة املراجع ابللغة العربية

مصر وتونس واملغرب. قياس وحتليل (. قياس وحتليل ضاهرة العجز املزدوج يف 2005ابراهيم حليمي. )
 ضاهرة العجز املزدوج يف مصر وتونس واملغرب . العراق، البصرة: جامعة البصرة.

 (. النظرية االقتصادية الكلية. االسكندرية: الدار اجلامعية.2001امحد نعمة رمضان. )
 .(. البطالة والتضخم. عمان: االهلية للنشر والتوزيع2007اسامة بشري الدابغ. )
 (. البطالة والتضخم. عمان: االهلية للنشر والتوزيع.2007اسامة بشري الدابغ. )

اسلوب التكامل  -(. حمددات التضخم يف دول جملس التعاون اخلليجي2009بن رفدان اهلجهوج حسني. )
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 راسة تطبيقيةد 2030البياانت الضخمة وأثرها يف حتقيق رؤية اململكة العربية السعودية 
Big Data and its impact in achieving KSA vision 2030 - Applied study 
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 ملخص
مها يف  استخداهدفت الدراسة إىل فهم أتثري متغري البياانت الضخمة على االجتاه حنو تبين

نموذج البنائي وكذلك التعرف على املتغريات الوسيطة من خالل ال ،2030التخطيط لرؤية اململكة 
. 2030 من املخططني لرؤية اململكة 93على عينة تكونت من  SMARTPLS v3ابستخدام برانمج 

خبدمات  2030ملكة وحتاول الدراسة من خالل تناول هذه املتغريات أن ترصد أتثر التخطيط لرؤية امل
لى عاانت الضخمة ودة البيوجود أتثري ملتغري ج لت الدراسة إىل النتائج التالية:البياانت الضخمة. وتوص

  ،2030ة اململكة مة لرؤيستدااالجتاه حنو تبين استخدام خدمات البياانت الضخمة يف التخطيط للتنمية امل
مة )متغري انت الضخكما وجد أتثري للمتغريات الوسيطة على االجتاه حنو تبين استخدام خدمات البيا

ة وله أتثرياً بياانت الضخمدركة للالفوائد املدركة للبياانت الضخمة وله أتثريًا إجيابًيا، ومتغري التكاليف امل
ين استخدام جتاه حنو تب على االعابية للبياانت الضخمة فلم يكن له أي أتثريسلبًيا(، أما متغري القدرة االستي

 .2030خدمات البياانت الضخمة يف التخطيط للتنمية املستدامة لرؤية اململكة 
 .وجيا املعلوماتتكنول -2030رؤية اململكة -التنمية املستدامة-الضخمة تالبياان مفتاحية:كلمات 

 JEL :O21, O32اتتصنيف

Abstract: 

This paper focuses on understand the effect of the Big Data services 

(BDS) on the adoption intention of BDS in planning of the KSA vision  
__________________________________________ 

 abdoustc@yahoo.comمييل: ، اإلعبد الرمحن حسن حسن : املؤلف املرسل
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2030, and also to identify the intermediate variables through the structural 

model using the SMARTPSLS v3 program on a sample of 93 of the 

planners of Vision 2030. The empirical investigation reveals that the 

planners of Vision 2030 intention to adopt BDS positively affected by the 

quality, perceived and benefits but perceived costs of BDS negatively 

affected, also absorptive capacity does not affect the adoption intention of 

BDS. 

Keywords: Big Data Services, Adoption intention, KSA Vision 2030. 

Jel Classification Codes: O21, O32 

 مقدمة.1
نذ مية املستدامة اف التنمأتيت اململكة العربية السعودية يف طليعة الدول اليت شاركت يف بلورة أهد
ي بتكليف أمر سام وصدربدايتها، حيث تضعها يف مقدمة أولوايهتا مبا يتفق مع خصوصيتها وثوابتها، 
ات عمة للجهات ذهة الداوزارة االقتصاد والتخطيط مبتابعة ملف أهداف التنمية املستدامة، كوهنا هي اجل
زمة من علومات الالوزارة املالعالقة واألجهزة احلكومية يف التخطيط االسرتاتيجي والتنفيذي. كما توفّر ال

 املناطقة بنيو لقطاعية عالقة، وتعمل على مواءمة اخلطط ابياانت وإحصاءات ودراسات إىل اجلهات ذات ال
حتقيق  دم احملرز يفقيس التقتاجلهات املعنية، كما تتوىل اهليئة العامة لإلحصاء مهمة بناء املؤشرات اليت 

 طلوبة )وزارةومات املاألهداف من خالل التوسع يف تنفيذ األعمال اإلحصائية لتوفري البياانت واملعل
 (.2018التخطيط،االقتصاد و 

ط مقرتن أي ختطي ويف ظل التطورات التكنولوجية احلديثة، وثورة علم البياانت، جند أن جناح
أبن توفــر  انت، علماقياس جودة البيا خاصةابالستفادة من البياانت الضخمة املتاحة له ابملنظمات، 

ر بعــدة مراحــل الضخمة متــ لبياانتريــة، فاالبيانــات يف أي جهة ال يعنــي القــدرة علــى استخالص نتائــج فو 
 .هافيدة مناستخراج املعلومات امل مــن املعاجلــة والتنقيــح ليتم حتليلها ومن بعد ذلك

 مشكلة البحث -2
يف كافة قطاعاهتا احلكومية  Big Data تتوفر لدى اململكة العربية كم من البياانت الضخمة

واألعمال واخلاص. ويف الواقع أجري العديد من الدراسات عن أتثري البياانت الضخمة على تعزيز املنافسة 



 

 يقيةدراسة تطب 2030حتقيق رؤية اململكة العربية السعودية البياانت الضخمة وأثرها يف 
 

34 

يف السوق، وعن التحدايت اليت تطرحها البياانت الضخمة، ويف عملية صنع القرار، وعن إجيابيات 
 .التجارة اإللكرتونيةوسلبيات تطبيق حتليالت البياانت الكبرية يف بيئة 

 ستدامة يف أيتنمية املإال أنه مل تتوفر أي معلومات عن استخدام البياانت الضخمة يف التخطيط لل
ذ ودعم التنفية ة املستدامالتخطيط للتنمياالستفادة منها يف دراسة على مستوى املنطقة العربية، وال عن 

 .2030الصحيح لرؤية 
شر ري مباهل يوجد أتثابة على السؤال الرئيس التايل "وقد حتددت مشكلة البحث يف اإلج

لتساؤالت اعدد من  " وتفرع من هذا التساؤلللبياانت الضخمة على التخطيط للتنمية املستدامة؟
  :األخرى

مة وختفض ة املستداهل املنافع املدركة من خدمات البياانت الضخمة حتسن نتائج التخطيط للتنمي -1
 تكلفته؟

 ستدامة؟هل تؤثر التكلفة املدركة خلدمات البياانت الضخمة على التخطيط للتنمية امل -2
 ملستدامة؟ا للتنمية التخطيط على الضخمة البياانت خلدمات االستيعابية القدرة تؤثرهل  -3
 هل خدمات البياانت الضخمة تعزز االجتاه حنو تبين استخدامها؟-4
 هدف البحث -3

ستخدامها او تبين أثر استخدام خدمات البياانت الضخمة على االجتاه حن هدفت الدراسة إىل حبث
ستدامة لرؤية اململكة لدى املخططني للتنمية امل 2030يف التخطيط للتنمية املستدامة لرؤية اململكة 

 لى املتغرياتالتعرف عو ، وكذلك التعرف على نوعية العالقات بني املتغريات ورصد التأثري بينها، 2030
 .سيطةالو 
 أمهية البحث -4

قد تفيد الدراسة يف فهم طبيعة العالقات بن املتغريات: جودة البياانت الضخمة، القدرة االستيعابية 
للبياانت الضخمة، املنافع املدركة خلدمات البياانت الضخمة، التكلفة املدركة خلدمات البياانت الضخمة، 

 التخطيط للتنمية املستدامة ابململكة، ولفت نظر تبين استخدام خدمات البياانت الضخمة وأمهيتها يف
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للتوسع يف البحوث البينية اليت تتناول متغريات جتمع أكثر من ختصص كما هو احلال يف الدراسة  الباحثني
احلالية اليت جتمع بني علم إدارة البياانت والتخطيط للتنمية املستدامة، والتوصل إىل منوذج بنائي تكون نواة 

سات أخرى ميكن أن تستعني ابلنموذج نفسه، وحتاول التحقق منه، وكذلك إعداد وتقنني لبحوث ودرا
مقاييس لقياس متغريات البحث جودة البياانت الضخمة، القدرة االستيعابية للبياانت الضخمة، املنافع 

دمات املدركة خلدمات البياانت الضخمة، التكلفة املدركة خلدمات البياانت الضخمة، تبين استخدام خ
 .البياانت الضخمة

 حدود البحث -5
ضخمة، ياانت الأقتصر البحث على دراسة أتثري استخدام خدمات البياانت الكبرية )جودة الب

دمات خللفة املدركة مة، التكالقدرة االستيعابية للبياانت الضخمة، املنافع املدركة خلدمات البياانت الضخ
، 2030اململكة  مة لرؤيةامها( على التخطيط للتنمية املستداالبياانت الضخمة واالجتاه حنو تبين استخد

 م.2018ومت تطبيق البحث يف عام 
 مفاهيم البحث -6
 البياانت الضخمة -6-1

 املصادر وتنوع الكبرَي، ابحلجم يتميز الذي البياانت من اهلائل الكم ذلك ابلبياانت الضخمة يقصد
 متثلها، اليت والقيمة كبرية،  بسرعة وتكاثرها انتاجها، وسرعة أيضا،نفسها  البياانت وتنوع منها، تتدفق اليت

عبارة  ، والبياانت(Jacobs, 2009, p. 37)الضخمة،  البياانت لتدفق الرئيس املصدر ويعترب اإلنرتنت
وتتضمن  .واألحداث األشخاص متثل الظاهري، املعىن من خالية رمزية أو رايضية، لغوية، أو مفاهيم عن

 .املادية الظواهر املنظمة ومالحظات عن معامالت
 حتقق ليتاملعقدة ا البياانت من هائلة مما سبق ميكن القول إن البياانت الضخمة عبارة عن كمية

 هاحجم ويفوق بري،كوتنوعها   وسرعتها فائقة بيانية ضخمة الكم، ومصادر التوزيع، يف عالية مستوايت
 وقتها، يف تاحت ما وكثريا ا،وتوزيعه ومعاجلتها، على ختزينها، التقليدية واحلاسبات اآللية الربجميات قدرة

 .القرارات اذاخت عملية يف أفضل حنو على واستخدمت أعمق، بشكل إذا فهمت أشكاال متنوعة وأتخذ
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 2030رؤية اململكة  -6-2
 والتنمية االقتصادية الشؤون جملس أعدها اليت، 2030 السعودية العربية اململكة رؤية أطلقت

 الراهنة والعاملية اإلقليمية التحدايت ملواجهة وذلك م، 2016 عام من إبريل يف شهر الوزراء، جملس وأقرها
 اعتماده وإهناء منوه، ومواصلة السعودي االقتصادوإصالح  املكتسبات التنموية، على احملافظة إىل واحلاجة

 مكانة اململكة لتتبوأ طموحة طريق وخارطة الرؤية منهجاً  هذه ومتثل للدخل أساسي كمصدر  النفط على
 خبطى املستدامة للتنمية جهودها والثقافية، وتواصل واالجتماعية االقتصادية اجملاالت كافة  يف مرموقة عاملية

 رؤية أبرزهتا أساسية ثالثة حماور يف وذلك حياته نوعية وحتسني املواطن معيشة مبستوى لالرتقاء متسارعة
 العديد 2030 اململكة رؤية طموح. وقد تبنت ووطن مزدهر واقتصاد حيوي جمتمع :هي، 2030اململكة

املستدامة وهذه الربامج  التنمية حتقيق سبيل يف اجلهود تعزز البناءة اليت واملشروعات واملبادرات الربامج من
العامة، تعزيز الشخصية  صندوق االستثماراتالوطنية، التحول الوطين،  تشمل: اإلسكان، رايدة الشركات
منط احلياة، الشراكات االسرتاتيجية، التخصيص، خدمة ضيوف  الوطنية، التوازن املايل، حتسني

 .(2017)اململكة، الرمحن
 الدراسات السابقة-7

بعض الشركات الرائدة تعتمد نشاط خدمات البياانت  أن(Verma, 2017, p. 39)ترى
الضخمة لتعزيز املنافسة يف السوق، إال أن العديد من شركات التصنيع ال تزال يف مرحلة مبكرة من تبين 

 .ب عدم فهم خدمات البياانت الضخمةنشاط خدمات البياانت بسب
تسلط ل(Abbasi, Sarker, & Chiang, 2016, pp. 32-65)دراسة  وجاءت

سلسلة قيمة املعلومات يف ثالثة لبياانت الضخمة مع الرتكيز على الضوء على التحدايت اليت تطرحها ا
عناصر هي )السلوك، والتصميم، واالقتصاد(. والقائمة على فرضية أن التعامل مع البياانت الضخمة تعطل 

وتؤثر على الفرص والتحدايت لسلوكيات، وتصميمات، واقتصادايت نظم من سالسل قيمة املعلومات، 
 .املعلومات

عصر حتليالت أن (Thi & Shu-Yi, 2017, pp. 798-810) واشارت دراسة
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فهم آراء العمالء وسلوكهم خاصة يف البياانت الضخمة بدأ يف معظم الصناعات داخل البلدان املتقدمة. 
النتائج أن  وأظهرت. عميل 273على عينة من  واجري البحثاليت تؤثر على بيئة التجارة اإللكرتونية. 

بينما عناصر آاثر إجيابية.  االعمالء هل ةوالتسعري، وخدم وارشادهم،البحث عن املعلومات، عناصر 
 اخلصوصية واألمن، والتسوق، والتأثريات اجلماعية هلا آاثر سلبية.  

كل يوم يتم والدة على أن  (Esteves & Curto, 2013, p. 147)كما اكدت دراسة
اإللكرتونية تيار مستمر من البياانت الضخمة نتيجة للتفاعالت االجتماعية، وإنرتنت األشياء، والتجارة 

وغريها من العمليات التجارية. وينبغي مجع هذه الكمية الضخمة من البياانت وختزينها وحتويلها ورصدها 
 وحتليلها يف فرتة زمنية قصرية.

أن العوامل املرتبطة ابستخدام (Brock & Khan, 2017, pp. 1-28)وأظهرت دراسة
( ملتغري خدمات البياانت TAMت الضخمة، من خالل تطبيق منوذج قبول التكنولوجيا )حتليل البياان

الضخمة ومتغري االجتاه حنو تبين استخدام البياانت الضخمة مرورًا ابملتغري الوسيط " قدرات التعلم 
(". وقد أظهرت النتائج أن النموذج )الذي مت إنشاؤه ابستخدام منوذج قبول OLCالتنظيمي )

٪ من منط استخدام 44( قادرة على تفسري OLC( وأطر التعلم التنظيمي )TAMالتكنولوجيا )
( ملتغري االجتاه TAM( وأبعاد )OLCالنتائج أن التفاعل بني أبعاد ) تأظهر  كماالبياانت الضخمة.  

 حنو تبين استخدام البياانت الضخمة ليس له أتثري. 
 التعليق على الدراسات السابقة

 :ليابق تبني ما يلعرض السأثناء ا الباحثنيدراسات السابقة يف جممل حماورها اليت تناوهلا بتحليل ال
 .يةيلة املاضالبياانت الضخمة حظيت ابهتمام كبري من علماء البياانت يف السنوات القلأن  -
مصادر أبرز  ك ألهنا منهي وسيلة لتحليل البياانت ال ميكن االستغناء عنها وذلالبياانت الضخمة أن  -

 التخطيط للتنمية املستدامة.
 ر.ناعة القرايف حتسني ص معظمهايزيد بشكل مستمر وأن البياانت الضخمة أن معدالت استخدام  -
 .تساعد على فهم آراء العمالء وسلوكهم البياانت الضخمةأن  -
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بشكل دامة ية املستمل تتناول أي دراسة موضوع أتثري خدمات البياانت الضخمة على التخطيط للتنم -
 مباشركما جاء ابلدراسة احلالية.

 اإلطار النظري -8
 فروض البحث

 التايل:لنظري كميكن صياغة الفروض بناًء على ما مت عرضه من دراسات سابقة واإلطار ا
ة يف التخطيط ت الضخم: جودة البياانت الضخمة هلا أتثري إجيايب على تبين استخدام خدمات البياان1ف

 للتنمية املستدامة.
طيط لضخمة يف التخياانت ا: جودة البياانت الضخمة هلا أتثري إجيايب على الفوائد املدركة خلدمات الب2ف

 للتنمية املستدامة.
لضخمة يف ابياانت : جودة البياانت الضخمة هلا أتثري إجيايب على التكاليف املدركة خلدمات ال3ف

 التخطيط للتنمية املستدامة.
لضخمة يف البياانت اهلا أتثري إجيايب على القدرة االستيعابية خلدمات : جودة البياانت الضخمة 4ف

 التخطيط للتنمية املستدامة.
خمة يف البياانت الض ام خدماتلبياانت الضخمة أتثرياً إجيابًيا على تبين استخدل: تؤثر الفوائد املدركة 5ف

 التخطيط للتنمية املستدامة.
ة لبياانت الضخمام خدمات الضخمة أتثرياً سلبًيا على تبين استخدا: تؤثر التكاليف املدركة للبياانت 6ف

 يف التخطيط للتنمية املستدامة.
الضخمة  دمات البياانتدركة خل: تؤثر التكاليف املدركة للبياانت الضخمة أتثرياً سلبيًا على الفوائد امل7ف

 يف التخطيط للتنمية املستدامة.
دام خدمات بين استختخمة هلا أتثري إجيايب على االجتاه حنو للبياانت الض : القدرة االستيعابية8ف

 البياانت الضخمة يف التخطيط للتنمية املستدامة.
: القدرة االستيعابية للبياانت الضخمة هلا أتثري إجيايب على الفوائد املدركة خلدمات البياانت الضخمة 9ف
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 يف التخطيط للتنمية املستدامة.
ت دمات البيااندركة خللبياانت الضخمة هلا أتثري إجيايب على التكاليف امل: القدرة االستيعابية ل10ف

 الضخمة يف التخطيط للتنمية املستدامة.
 إجراءات الدراسة -9
 جمتمع وعينة الدراسة 9-1

تكون جمتمع البحث من مجيع اجلهات املسؤولة عن التخطيط للتنمية املستدامة برؤية اململكة 
جهة، أما عينة الدراسة فقد  122زارة االقتصاد والتخطيط والبالغ عددها واليت تشرف عليها و  2030
، حيث (http://www.raosoft.com/samplesize.html)مفردة حبسب موقع  93بلغت 

، ومت ارساهلا الكرتونيا ومت (https://docs.google.com/forms)مت تصميم االستبانة ابستخدام 
أداة  الدراسة  وللحصول على البياانت اليت تتعلق ابلدراسة، مت بناءاستخدام املنهج الوصفي التحليلي. 

األول مشل املعلومات الدميوغرافية عن اجلهة، والثاين مقياس أتثري البياانت الضخمة  مكونة من جزئيني:
على التخطيط للتنمية املستدامة وتكون من مخس حماور، األول يقيس جودة البياانت الضخمة ويتكون من 

( عبارات، والثالث يقيس 3عبارات، والثاين يقيس القدرة االستيعابية للبياانت الضخمة وتكون من )( 6)
( عبارات، والرابع يقيس التكلفة املدركة خلدمات 6الفائدة املدركة من البياانت الضخمة وتكون من )

مت من عباراتن. ون ( عبارات، واخلامس يقيس تبين البياانت الضخمة وتك3البياانت الضخمة وتكون من )
توزيعها على عينة الدراسة بعد التأكد من صدقها وثباهتا عرب إجراء اختبار االتساق الداخلي لفقراهتا 

 SPSS)حبساب معامل كرونباخ ألفا. ومت حتليل البياانت من ابستخدام برانمج احلزم اإلحصائية 
V.24) وبرانمج ،SmartPLLS v3. 

ة، ادي، عمر املنظمتوزيع العينة حسب متغريات جمال العمل، املنصب القي( 1،2،3،4وتوضح اجلداول )
 الدخل السنوي للمنظمة:



 

 يقيةدراسة تطب 2030حتقيق رؤية اململكة العربية السعودية البياانت الضخمة وأثرها يف 
 

40 

 توزيع العينة حسب جمال عمل املنظمة :1جدول 

 املتغري
 جمال عمل منظمتك

 اجملموع
 أخرى خدمي صناعي، زراعي جتاري

 93 43 30 2 18 العدد

 %100 %46.2 %32.7 %1.9 %19.7 النسبة املئوية

 3SmartPLS: نتائج برانمج املصدر
 داخل املنظمةاإلداري توزيع العينة حسب املنصب  :2جدول 

 املتغري
 املنصب داخل املنظمة

 اجملموع
 رئيس تنفيذي

انئب الرئيس ، 
 مدير العام

مدير إدارة، 
 مراقب،...اخل

رئيس قسم، 
 حملل، ..اخل

 93 45 20 14 14 العدد

 %100 %48.1 %21.2 %15.4 %15.4 النسبة املئوية

 SPSS: نتائج برانمج املصدر
 عمر املنظمة اليت تنتمي إليها :3جدول 

 املتغري
 عمر املنظمة اليت تنتمي إليها

 اجملموع
 سنة 20أكثر من  سنة 20: 11من  سنوات 10أقل من 

 93 65 14 14 العدد

 %100 %69.2 %15.4 %15.4 النسبة املئوية

 SPSS: نتائج برانمج املصدر
 الدخل السنوي للمنظمة اليت تنتمي إليها :4جدول 

 SPSS: نتائج برانمج املصدر

 املتغري
 الدخل السنوي للمنظمة اليت تنتمي إليها

 اجملموع
 مليون رايل 500أكثر من  مليون رايل 500: 100من  مليون رايل100أقل من 

 93 36 14 43 العدد

 %100 %38.5 %15.4 %46.2 النسبة املئوية
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ية نظمات التجار غ عدد املتنوعت اخلصائص الدميوغرافية للعينة؛ فوفقًا ملتغري جمال عمل املنظمة بل
قل % ومتثل أ1.9 %، وبلغ عدد املنظمات الصناعية والزراعية منظمتني بنسبة19.7منظمة بنسبة  18

ات األخرى نظم%، وبلغ عدد امل32.7منظمة بنسبة  30نسبة مشاركة، وبلغ عدد املنظمات اخلدمية 
 % ومتثل أعلى نسبة مشاركة. 46.2بنسبة 

%،  15.4رك بنسبة مشا 14ووفقًا ملتغري املنصب اإلداري بلغ عدد مناصب الرؤساء التنفيذيني 
ة مشاركة % ومها أقل نسب15.4مشارك بنسبة  14كما بلغ منصب انئب الرئيس ومديري العموم 
لى %، وجاءت أع21.2مشارك بنسبة  20بلغ عددهم ابلعينة، أتيت بعدها منصب مدير إدارة ومراقب و 

 %.48.1مشارك بنسبة  45مشاركة من رئيس قسم وحملل وبلغ عددهم 
سنة  20كثر من أأما متغري عمر املنظمة فكانت أعلى نسبة مشاركة من املنظمات اليت عمرها 

مع املنظمات  سنوات 10%، وتساوت املنظمات اليت أعماره أقل من 69.2مشاركة بنسبة  65وبلغت 
 %.15.4مشاركة لكل منهما بنسبة  14سنة وجاء عددها  11:20اليت عمرها من 

ايل كأعلى نسبة مليون ر  100وابلنسبة ملتغري الدخل السنوي جاءت املنظمات اليت دخلها أقل من 
 500 يت دخلها أكثر من%، ويف املرتبة الثانية املنظمات ال46.2مشاركة بنسبة  43مشاركة وبلغ عددها 

اليت دخلها من  %، ويف املرتبة األخرية جاءت املنظمات38.5مشاركة بنسبة  36مليون رايل بعدد 
 %.15.4مشاركة بنسبة  14مليون رايل بعدد  500: 100

 األدوات: 9-2
مت االستعانة خبمسة مقاييس لقياس متغريات الدراسة: جودة البياانت الضخمة، القدرة االستيعابية 

ت الضخمة، الفوائد املدركة خلدمات البياانت الضخمة، التكاليف املدركة خلدمات البياانت خلدمات البياان
. وهذه 2030الضخمة، تبين استخدام خدمات البياانت الضخمة يف التنمية املستدامة لرؤية اململكة 

 ,Verma, 2017) 2017، عام Surabhi Vermaاملقاييس ظهرت يف دراسة "سرايب فريما" 
pp. 39-64) وهو منوذج معتمد على منوذج قبول التكنولوجيا ،(Technology 

Acceptance Model(TAM) )أعده والذي(Davis, Bagozzi, & Warshaw, 
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1989, pp. 982-1003)الشهرية )الفائدة املدركة، سهولة االستخدام، وقبول  تهيف دراس
س مخسة اختيارات ايي.وترتاوح االستجابة على بنود هذه املق1989املستخدمني لتقنية املعلومات( عام 

 وفقا ملقياس لبكرت اخلماسي تبدأ من "أوافق بشدة" إىل " ال أوافق بشدة".
البياانت  بنود مصممة لقياس جودة 6يتكون املقياس من  مقياس جودة البياانت الضخمة:-1

 الضخمة. 
بنود مصممة لقياس  3يتكون املقياس من  مقياس القدرة االستيعابية خلدمات البياانت الضخمة:-2

 خلدمات البياانت الضخمة. القدرة االستيعابية
ود مصممة لقياس بن 6يتكون املقياس من  مقياس الفوائد املدركة خلدمات البياانت الضخمة:-3

 الفوائد املدركة خلدمات البياانت الضخمة. 
نود مصممة لقياس ب 4يتكون املقياس من  مقياس التكاليف املدركة خلدمات البياانت الضخمة:-4

 التكاليف املدركة خلدمات البياانت الضخمة.
استخدام  تبين اسلقي يتكون املقياس من بندين مقياس تبين استخدام خدمات البياانت الضخمة:-5

 .البياانت الضخمة
 ثبات وصدق أدوات الدراسة:: 9-3  

ابستخدام برانمج معاجلة املربعات الصغرى  Constructsمت حتليل العالقات بني البناءات 
 Path-modelingعن طريق حساب "خواريزمات" منذجة املسار Smart PLSاجلزئية 

algorithm يف تقدير كل من النموذج القياسي .Measurement Model والنموذج البنائي
Structural Model.يف نفس الوقت 

 الثبات:: 9-3-1
جرى تقييم الثبات عن طريق فحص تشبعات العوامل ببناءاهتا الكامنة. وتشري التشبعات العالية إىل 

حمك وجود تبيان مشرتك بني البناءات ومقاييسها أكرب من تباين اخلطأ، ويف هذه الدراسة مت اعتماد 
( عن العالقة بني العوامل. وقد مت حساب 0.7)(Hulland, 1999, pp. 195-224)"هوالن" 
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 Composite، والثبات املركب Cronbach’s alphaأكثر من مؤشر للثبات: ألفا كرونباخ 
Reliability ومتوسط قيم التباين املستخرجة ،Average Variance Extracted 

(AVE):وميا يلي عرضاً ألنواع معامالت الثبات من خالل منوذج الدراسة ، 
 مسارات النموذج القياسي املبدئي :1شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3SmartPLS: نتائج برانمج املصدر

ويشري هذا إىل  0.7( أن بعض تشبعات العوامل ببناءاهتا الكامنة أقل من 1يظهر يف الشكل )
تشبعات أكرب ن مجيع الحذف هذه العوامل والتأكد من أ متوجود بعض العوامل غري الثابتة، ولعالج ذلك 

 ، وفيما يلي قائمة البنود اليت مت استبعادها:0.7من 
 تصحيح النموذجالبنود اليت مت حذفها ل :5جدول 

 املقياس التابع له رقم البند البند م
 جودة البياانت الضخمة 6 .أتثر بياانت املنظمة بوسائل التواصل االجتماعي 1

 الباحثني: من اعداد املصدر



 

 يقيةدراسة تطب 2030حتقيق رؤية اململكة العربية السعودية البياانت الضخمة وأثرها يف 
 

44 

 النموذج القياسي املعدل
 مسارات النموذج القياسي املعدل :2شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3SmartPLS: نتائج برانمج املصدر

الية ع، حقق النموذج معامالت ثبات 0.7العوامل ذات التشبعات األقل من  بعد حذف
 بات معقولة.، وهي معامالت ث0.952إىل  0.740للمقاييس، املستخدمة يف النموذج تراوحت بني 

وفيما يلي معامالت ثبات "ألفا كرونباخ"، والثبات املركب الذي يفضل إجراؤه على ثبات "ألفاكرونباخ" 
فضل تقدير للتباين املشرتك الذي تتقامسه املعامالت ذات الصلة وألنه يستخدم تشبعات البنود ألنه يقدم أ

 (Hair, 2006, p. 139)اليت مت احلصول عليها داخل النموذج
 الدراسة ن املقاييستشبعات العوامل، وثبات ألفا كرونباخ، والثبات املركب ومتوسط قيم التباي :6جدول 

 ألفا كرونباخ املقاييس
الثبات 
 املركب

متوسط قيم التباين 
 AVEاملستخرجة 

 0.721 0.927 0.900 مقياس جودة البياانت الضخمة

 0.664 0.855 0.750 ضخمةمقياس القدرة االستيعابية خلدمات البياانت ال

 0.634 0.912 0.883 ةمقياس الفوائد املدركة خلدمات البياانت الضخم

 0.622 0.868 0.813 مةمقياس التكاليف املدركة خلدمات البياانت الضخ

 0.881 0.936 0.866 مقياس تبين استخدام خدمات البياانت الضخمة
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 3SmartPLS: نتائج برانمج املصدر

اوحت معامالت زهي عالية، كما تر  0.900إىل  0.750كرونباخ ما بني تراوحت معامالت الفا  
، كما 0.95ل من وأق 0.7وهي عالية جدا ألهنا أكرب من  0.936إىل  0.855الثبات املركب ما بني 

 .0.5ومجيعها فوق  0.881إىل  0.622تراوحت متوسطات قيم التباين املشرتك ما بني 
 الصدق :9-3-2 

 ، والصدقConvergent Validityمت حساب الصدق عن طريق حساب الصدق التقاريب 
ملرتبطة هبا يف مجيع القيم القطرية أعلى من القيم ا وجاءت، Discriminant Validityالتمييزي 

التمييزي  ، وهذا يشري إىل توفر الصدق0.938إىل  0.789الصفوف واألعمدة وتراوحت ما بني 
 للمقاييس.

 ئج الدراسةنتا -10
 الكشف عن العالقات اخلطية بني املتغريات الكامنة :10-1

اجلة املربعات عن طريق برانمج مع collinearityمت الكشف عن العالقات اخلطية املتداخلة 
طية، وهذا مل ، حيث يتيح اإلصدار الثالث من الربانمج حساب اخلSmart PLS v3الصغرى اجلزئية 

 VIFلتضخم م تباين اأن كل قيمة من قي نتائج التحليليكن متوفرًا يف اإلصدارات السابقة، يتضح من 
يف مشكلة  ، مما يعين عدم وجود5وهي أقل من  3.674إىل  1.000منخفضة حيث تراوحت ما بني 

  املتغريات.التداخل اخلطي املتعدد بني
 : التحقق من ذيوع النموذجني10-2

ين استخدام خدمات ( واليت بداخل دائرة املتغري التابع "تب2R" )2( أن قيمة "ر3يشري الشكل )
 لبياانت الضخمة على، وهيي تعين قدرة املتغري املستقل جودة ا0.637البياانت الضخمة" جاءت بقيمة 

ف املدركة" واليت ركة، التكاليائد املداملتغري التابع مرورًا ابملتغريات الوسيطة "القدرة االستيعابية، الفو  تفسري
 (2R" )2قيم "روبناًء عليه فإن على التوايل.  0.654 ،0.423 ،0.586( 2R" )2جاءت قيم "ر

 للمتغريات الوسيطة والتابعة تعد مقبولة وبقدرة متوسطة.
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 .الدراسةمسارات منوذج توسط متغريات  :3شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3SmartPLSاملصدر: نتائج برانمج 

 (:The goodness-of-fit (GoF): اختبار حسن املطابقة )10-3   
 حساب حسن املطابقة :7جدول 

 2R AVE املتغريات

 0.721  جودة البياانت الضخمة

 0.664 0.637 تبين استخدام البياانت الضخمة

 0.634 0.654 االستيعابية القدرة

 0.622 0.423 الفوائد املدركة

 0.881 0.586 التكاليف املدركة

 0.704 0.575 املتوسط

GoF SQRT=(R^2 ) ̅×(AVE) ̅= 0.636 

 3SmartPLS: نتائج برانمج املصدر

( The goodness-of-fit (GoF))( جند أن حسن املطابقة 7وبتحليل نتائج اجلدول )
 ,Wetzels, Gaby, & Claudia)فتعترب مرتفعة وفقا ل  0.636للنموذج جاءت مبقدار 

2009, p. 179) على هذا النموذج بثقة مرتفعة. االعتمادأي ميكن 



 

 عبد الرمحن حسن حسن، حممد أمحد الغبريي
 

47 

 :يما يل( جند 8لنتائج اجلدول ) عابلرجو  الفروض:: اختبار 10-4
 معامالت املسار "التأثري املباشر" واختبار الفروض :8جدول 

 3SmartPLS: نتائج برانمج املصدر

أي  0.05قل من وهو أ 0.000مبستوى داللة  0.897حجم التأثري  بلغ، اختبار صحة الفرض األول
 مما يعين حتقق صحة الفرض.أتثري اجيايب أنه 

وهو غري دال معنوايً ألنه  0.590مبستوى داللة  0.078حجم التأثري  بلغ، اختبار صحة الفرض الثاين

 املسار )املتغريات(
العينة 
 األصلية

متوسط 
 العينة

االحنراف 
 املعياري

مستوى  داللة "ت"
 الداللة

< تبين استخدام -جودة البياانت الضخمة 
 البياانت الضخمة

0.897 0.887 0.105 8.57 0.000 

< القدرة -جودة البياانت الضخمة 
 االستيعابية

0.809 0.812 0.032 25.298 0.000 

 0.590 0.539 0.145 0.087 0.078 ة< الفوائد املدرك-جودة البياانت الضخمة 

< التكاليف -جودة البياانت الضخمة 
 املدركة

0.486 0.483 0.112 4.353 0.000 

< تبين استخدام -القدرة االستيعابية 
 البياانت الضخمة

-0.231 -0.221 0.159 1.453 0.147 

 0.002 3.156 0.177 0.544 0.558 < الفوائد املدركة-القدرة االستيعابية 

 0.007 2.717 0.116 0.33 0.316 < التكاليف املدركة-القدرة االستيعابية 

ت < تبين استخدام البياان-الفوائد املدركة 
 الضخمة

0.352 0.349 0.105 3.361 0.001 

انت تبين استخدام البيا< -التكاليف املدركة 
 الضخمة

-0.228 -0.22 0.114 1.996 0.046 

 0.781 0.278 0.131 0.05 0.036 < الفوائد املدركة-التكاليف املدركة 
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 وهو ما يعين عدم حتقق صحة الفرض. 0.05أكرب من 
مما  0.05قل من أوهو  0.000مبستوى داللة  0.486، بلغ حجم التأثري اختبار صحة الفرض الثالث

 .وهو أتثري متوسط يعين حتقق صحة الفرض
مما  0.05قل من أوهو  0.000مبستوى داللة  0.809، بلغ حجم التأثري اختبار صحة الفرض الرابع

 .وهو أتثري قوي يعين حتقق صحة الفرض
 0.05قل من أوهو  0.001ة مبستوى دالل 0.352، بلغ حجم التأثري اختبار صحة الفرض اخلامس

 .وهو أقل من املتوسط مما يعين حتقق صحة الفرض
أقل من  وهو 0.046مبستوى داللة  0.228-، بلغ حجم التأثري اختبار صحة الفرض السادس

 .وهو أتثري سليب أقل من املتوسط مما يعين حتقق صحة الفرض 0.05
ري دال معنوايً غوهو  0.781مبستوى داللة  0.036حجم التأثري بلغ ، اختبار صحة الفرض السابع

 وهو ما يعين عدم حتقق صحة الفرض. 0.05ألنه أكرب من 
غري دال معنوايً  وهو 0.147مبستوى داللة  0.231-حجم التأثري  بلغ، اختبار صحة الفرض الثامن

 وهو ما يعين عدم حتقق صحة الفرض. 0.05ألنه أكرب من 
مما  0.05قل من أوهو  0.002مبستوى داللة  0.558بلغ حجم التأثري  ،اختبار صحة الفرض التاسع

 .وهو فوق متوسط يعين حتقق صحة الفرض
مما  0.05قل من أوهو  0.007مبستوى داللة  0.316، بلغ حجم التأثري اختبار صحة الفرض العاشر

 .وهو متوسط يعين حتقق صحة الفرض
 مناقشة النتائج
 (Verma, 2017, pp. 39-68)ملخص نتائج الدراسة احلالية ابملقارنة بدراسة  :9 جدول

 صياغة الفرض
نتائج الدراسة 

 احلالية

نتائج دراسة 
Verma 

2017 

مقارنة 
 النتائج

حتليل اختالف 
 النتائج

  متفقة حتقق الفرض حتقق الفرض: جودة البياانت الضخمة هلا أتثري إجيايب على 1ف
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استخدام خدمات البياانت الضخمة يف تبين 
 التخطيط للتنمية املستدامة.

ى عل : جودة البياانت الضخمة هلا أتثري إجيايب2ف
 الفوائد املدركة خلدمات البياانت الضخمة يف

 التخطيط للتنمية املستدامة.

عدم حتقق 
 الفرض

 خمتلفة حتقق الفرض
اختالف جمايل 

التطبيق، وتقدم اهلند 
 يف الصناعة.

ى عل : جودة البياانت الضخمة هلا أتثري إجيايب3ف
 التكاليف املدركة خلدمات البياانت الضخمة يف

 التخطيط للتنمية املستدامة.
  متفقة حتقق الفرض حتقق الفرض

ى عل : جودة البياانت الضخمة هلا أتثري إجيايب4ف
يف  البياانت الضخمةالقدرة االستيعابية خلدمات 

 التخطيط للتنمية املستدامة.
  متفقة حتقق الفرض حتقق الفرض

اً ثري أت: تؤثر الفوائد املدركة للبياانت الضخمة 5ف
إجيابًيا على تبين استخدام خدمات البياانت 

 الضخمة يف التخطيط للتنمية املستدامة.
  متفقة حتقق الفرض حتقق الفرض

 املدركة للبياانت الضخمة: تؤثر التكاليف 6ف
ت ياانأتثريًا سلبًيا على تبين استخدام خدمات الب

 الضخمة يف التخطيط للتنمية املستدامة.

 حتقق الفرض
عدم حتقق 

 الفرض
 خمتلفة

وعي املخططون 
للتنمية املستدامة 

ألمهية ترشيد اإلنفاق 
للتخطيط للتنمية 

 املستدامة
الضخمة : تؤثر التكاليف املدركة للبياانت 7ف

ياانت الب أتثريًا سلبيًا على الفوائد املدركة خلدمات
 الضخمة يف التخطيط للتنمية املستدامة.

عدم حتقق 
 الفرض

عدم حتقق 
 الفرض

  متفقة

ا : القدرة االستيعابية للبياانت الضخمة هل8ف
ات خدم أتثري إجيايب على االجتاه حنو تبين استخدام

 امة.للتنمية املستدالبياانت الضخمة يف التخطيط 

عدم حتقق 
 الفرض

عدم حتقق 
 الفرض

  متفقة
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 الباحثني: من اعداد املصدر

 خامتة -11
البياانت الضخمة  وجود أتثري ملتغري جودة (9كما ابمللخص يف اجلدول)  الفروض نتائجيتضح من 

 رؤية اململكةلستدامة على االجتاه حنو تبين استخدام خدمات البياانت الضخمة يف التخطيط للتنمية امل
ت الضخمة البياان ، كما وجد أتثري للمتغريات الوسيطة على االجتاه حنو تبين استخدام خدمات2030

ت الضخمة وله دركة للبيااناليف امللضخمة وله أتثريًا إجيابًيا، ومتغري التك)متغري الفوائد املدركة للبياانت ا
ه حنو تبين  على االجتاأي أتثري أتثريًا سلبًيا(، أما متغري القدرة االستيعابية للبياانت الضخمة فلم يكن له

ذا يعين أن ه، و 2030 استخدام خدمات البياانت الضخمة يف التخطيط للتنمية املستدامة لرؤية اململكة
 م.ألعماهل املخططني للتنمية املستدامة جيدون أن خدمات البياانت الضخمة مفيدة بشكل كاف

 مبا يلي: امليدانية توصي الدراسة يف ضوء نتائجهاو 
دمات خ توظيف أجريت يف نفس السياق يف االستفادة من نتائج الدراسة وغريها من البحوث اليت -

 .2030ملكة البياانت الضخمة يف التخطيط والتطوير والتحسني للتنمية املستدامة لرؤية امل
دول العربية ملكة والضرورة التخطيط اجليد من قبل املسؤولني عن التخطيط للتنمية املستدامة ابمل -

 التنظيمي أبنواعه.لتوظيف خدمات البياانت الضخمة يف بيئة التخطيط 
 الضخمة. تدريب املخططني عن التنمية املستدامة على استخدام وتوظيف خدمات البياانت  -
مني قدرة أتكيد على من الواضح أن خدمات البياانت الضخمة هي تكنولوجيا املستقبل وهنا جيب التأ -

 خدمات البياانت الكبرية على حتقيق ثقة املنظمات.

ا : القدرة االستيعابية للبياانت الضخمة هل9ف
انت لبياأتثري إجيايب على الفوائد املدركة خلدمات ا

 الضخمة يف التخطيط للتنمية املستدامة.
  متفقة حتقق الفرض حتقق الفرض

ا هل: القدرة االستيعابية للبياانت الضخمة 10ف
أتثري إجيايب على التكاليف املدركة خلدمات 

 امة.البياانت الضخمة يف التخطيط للتنمية املستد
  متفقة حتقق الفرض حتقق الفرض
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 ع أن يصبح يفت التصنياالسرتاتيجية مبنظمات األعمال واملنظمات اخلدمية وشركا على صناع القرارات -
 طليعة اهتماماهتم تبين استخدام خدمات البياانت الضخمة يف قراراهتم.
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 يل الثابتثر املتغريات االقتصادية يف التكوين الرأمساألقياس  ARDLاستخدام منوذج 
Using the ARDL model to measure the impact of economic variables in 

the fixed capital formation 
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 Ratiat@gmail.com، -املدية–جامعة حيي فارس 2
 26/08/2019لنشر: اتريخ ا              20/04/2019اتريخ القبول:                 03/2019/ 15اتريخ االستالم: 

 

 ملخص
تكوين رأس  يلوإمجا كلياالقتصاد ال أهم متغرياتهتدف الدراسة إىل اختبار العالقة التجريبية بني 

. ألجل 2017- 1980لفرتة املال الثابت يف اجلزائر يف األجلني القصري والطويل ومشلت بياانت الدراسة ا
ضحت النتائج وقد أو  ARDLاملوزعة دار الذايت ذي االبطاءات منوذج االحنمت االعتماد على ذلك 

 لييل الناتج احملوأن إمجا ،دراسةالبني متغريات  األمدوقصرية  األمد وجود عالقة توازنية طويلةالتجريبية 

 لقصري.لطويل واكان هو العامل األساسي املؤثر يف إمجايل تكوين رأس املال الثابت يف األجل ا
 قتصاد جزائري.ا, ARDLمنوذج  ،مؤشرات الثابت،التكوين الرأمسايل  ،االستثمار كلمات مفتاحية:

 .JEL: B23,C22, C13, E20 اتتصنيف

Abstract 

The study aims to test the experimental relationship between the main 

macroeconomic variables and the gross fixed capital formation in Algeria in 

the short and long term. The study data included the period 1980 -2017. For 

this reason, the ARDL self-regression model was used. The empirical 

results showed that there was a long-term and short-term balance between 

the variables of the study and that GDP was the main factor influencing the 

gross fixed capital formation in the long and short term. 

.Keywords: Investment, fixed capital formation, indicators, ARDL model,  
__________________________________________ 
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Algerian economy. 

Jel Classification Codes: B23, C22, C13, E20. 

 مقدمة .1
لطلب الكلي. اهم عناصر بل إنه يعد من أ الكلية،يعترب االستثمار أحد جوانب النظرية االقتصادية 

يف تكوين  -ير األساسإن مل يكن املصد -واالستثمار مبا يتطلبه من إنفاق يعترب أحد املصادر اهلامة
ازت نظرية ية فقد حالدخل الوطين الذي يعرب عن حجم النشاط االقتصادي ومستواه. ونظرا هلذه األمه

ف تطبيقي للتعر نظري والد من البحث والدراسة على املستويني الاالستثمار يف االقتصاد الوضعي على مزي
ة على الطلب ة واملؤثر وقد تركزت هذه البحوث والدراسات على دراسة العوامل احملدد جوانبها،على أهم 

ر بني االستثماو ة بينها االستثماري والتعرف على العالقة بني هذه العوامل بعضها ببعض من جهة والعالق
ظرية مرضية وصل إىل نوالزالت األحباث والدراسات تتواىل يف وقتنا احلايل من أجل الت ى،أخر من جهة 

إلنتاج دد حجم اميكن أن تفسر وحتلل كافة أشكال الطلب االستثماري. وذلك أن حجم االستثمار حي
 بعملية ملباشرارتباطه والدخل من مث معدل النمو االقتصادي, فهو احملرك الرئيسي للنشاط االقتصادي ال

حتقيق لق العمالة و لوطين وخالتكوين الرأمسايل الثابت الذي يعمل على زايدة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد ا
ؤثر يف دالة لكلية اليت تتصادية االتنمية االقتصادية, عليه جاء هذا البحث ليتناول العوامل أو املتغريات االق

ياسية ج اقتصادية قدام مناذ ر( يف اجلزائر من خالل استخإمجايل تكوين رأس املال الثابت )إمجايل االستثما
مد القصري ت على األمناسبة تتفق مع منطق وفروض النظرايت االقتصادية اليت تصف سلوك هذه املتغريا

 والطويل.
إمجايل  دى أتثرما م هو:وابلتايل فإن التساؤل األساسي الذي يبلور مشكلة الدراسة احلالية 

ومن  ؟(2017-1980)لفرتة ايف اجلزائر خالل  ابملتغريات االقتصادية الكلية ابتتكوين رأس املال الث
 حتاول الدراسة اختبار فرضيتني جزئيتني أساسيتني كما يلي: هنا

إمجايل تكوين رأس و  املتغريات االقتصادية الكلية توجد عالقة توازنية طويلة األجل بني الفرضية األوىل: 
 .يف اجلزائر املال الثابت
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إمجايل تكوين رأس و  املتغريات االقتصادية الكلية وجود عالقة موجبة ذات معنوية بني الفرضية الثانية: 
  . املال الثابت

ومن مث فإن اهلدف األساسي هلذا البحث يتمثل يف قياس أثر أهم املتغريات االقتصادية الكلية على 
اإلنفاق  تقدمي حتليل علمي متطور عن سلوك يف اجلزائر من أجلGFCFالثابت جممل التكوين الرأمسايل 

 The) . ومت تقدير العالقة ابالعتماد على منهج اختبار احلدود للتكامل املشرتكلبلدلاالستثماري 

Bounds Testing Approach) منوذج االحندار الذايت لفرتات اإلبطاء املوزعة من خالل (ARDL) 
Autorégressive Distributed Lag ,وجود عالقة تكامل مشرتك بني متغريات  للتحقق من

 (.2017-1980) وذلك خالل الفرتة الدراسة

 إىل استعراض زء األولوتنقسم الدراسة إىل ثالثة أجزاء رئيسية ابإلضافة إىل املقدمة. يذهب اجل

م أهثاين لاوعرض اجلزء  .إمجايل تكوين رأس املال الثابت ونظريته وفق قاعدة التعديل الرأمسايل مفاهيم
دية الكلية ريات االقتصاري املتغاألدبيات التطبيقية السابقة. وتضمن اجلزء الثالث اإلطار التطبيقي لقياس أتث

تغريات ومصادر مبا يشمله من توصيف امل اجلزائر،يف  GFCFإمجايل تكوين رأس املال الثابت  على
  يليه اخلامتة والنتائج. املستخدم،البياانت وحتديد منوذج القياس 

 . اإلطار النظري للدراسة:2
ته وفق قاعدة بت ونظرييف هذا اجلزء من الدراسة سوف نتطرق ملفهوم إمجايل تكوين رأس املال الثا

 التعديل )التكييف( الرأمسايل.
 Gross Fixed Capital Formulationتكوين رأس املال الثابت  إمجايل 1.2

االقتصاد اإلضافة إىل رأس املال القائم  يف Capital accumulationميثل الرتاكم الرأمسايل 
لذلك اجملتمع وهو نفسه  Capital Formulationوهو ابلتايل يساوي تكوين رأس املال  للمجتمع،

وعلى هذا األساس فإن استخدام أي من هذه    Gross Investment .اإلمجايلاالستثمار 
املصطلحات يشري إىل مفهوم واحد ميثل اإلضافة إىل رأس املال اإلمجايل للمجتمع ويعرب عن إمجايل تكوين 

حيث أن اإلنفاق االستثماري حيدد معدل تراكم وتكوين رأس املال الذي يلعب دورا مهما يف . رأس املال
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عبد ) ة القطاعات االقتصادية للبلد على املستوى اجلزئي واملستوى الكليتوسيع القاعدة اإلنتاجية لكاف
ويف الدراسات التطبيقية لالستثمار فإنه يتم الرتكيز على مفهوم إمجايل تكوين رأس  .(32, 2007، املنعم

 املال الثابت والذي ميثل اإلنفاق االستثماري لبلد معني يف قطاع معني أو كافة القطاعات االقتصادية
ويكون وخاصة على املستوى القطاعي القتصاد البلد  كثرية،لغرض شراء السلع الرأمسالية. ويف أحيان  

هو نفسه رأس املال املتداول وذلك عندما ال يوجد تراكم رأمسايل يتم إضافته إىل رصيد رأس  االستثمار
. وميكن قياس االستثمار خالل فرتة زمنية حمددة ابلفرق بني (Daivid, 1992) املال يف الفرتة احلالية

. ()بعد طرح معدل االنداثر  (𝐾𝑡)والرصيد يف بداية الفرتة    (𝐾𝑡−1)رصيد رأس املال يف هناية الفرتة 

 ميكن التعبري عنه ابآليت: (𝐼𝑡)وعليه فإن االستثمار خالل فرتة زمنية معينة 
𝐼𝑡   = 𝐾𝑡 – (1 - δ ) 𝐾𝑡−1 

رصيد رأس املال يف بداية  (𝐾𝑡)معدل االنداثر كنسبة من رصيد رأس املال, ومتثل  ()حيث ميثل 
𝑡)إىل رصيد رأس املال يف هناية الفرتة  (𝐾𝑡−1)يف حني ترمز  ,(𝑡)الفرتة  − 1).  

إن رأس املال بشكل عام والثابت منه يتولد ويتطور ابالستثمار حيث يضيف االستثمار تيارا من 
وهو بذلك يشمل  اقتصادي،التدفقات إىل رصيد رأس املال يف اقتصاد البلد ككل أو يف كل قطاع 

عن املخزون االستثمار )اإلنفاق االستثماري( يف املباين واإلنشاءات والسلع اإلنتاجية املستدمية فضال 
السلعي الرأمسايل وعلى هذا األساس فأن االستثمار ميثل ذلك اجلزء من املراد املتاحة للمجتمع لتكوين رأس 

 ,Kalecki) الالزم إلحالل وتوسيع وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة يف العملية اإلنتاجية للبلد املال

1972, 144).  
أبنه جمموع قيم األصول الثابتة خمصوما منها  ،(GFCF) يعرف إمجايل تكوين رأس املال الثابتو 

ويشمل األصول املنتجة بشكل متكرر واألصول املفتعلة. وكذلك كافة  عام،األصول املستبعدة خالل 
النفقات على األصول الثابتة اليت تعمل على حتسني أداء ونوعية إنتاج األصول وإطالة عمرها اإلنتاجي. 

ابت أبنه ذلك اجلزء من القدرة اإلنتاجية لألصول الثابتة واملوجهة إىل إنتاج وكما يعرف تكوين رأس املال الث
السلع الرأمسالية بغية زايدة الطاقة اإلنتاجية للبلد كاملكائن واآلالت واألبنية واإلنشاءات ووسائط النقل. 
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حيازة السلع الرأمسالية أبنه اإلنفاق على  وقد عرفت أدبيات األمم املتحدة إمجايل تكوين رأس املال الثابت
اجلديدة زائدا اإلضافات والتجديدات والتحسينات اليت جتري على السلع الرأمسالية القائمة. ويكون تكوين 

ولكي  رأس املال إمجاليا إذا مل يتم طرح استهالك املوجودات الثابتة منه حيث يكون صافيا يف هذه احلالة.
ن كمية السلع املستهلكة من قبل اجملتمع يف فرتة زمنية معينة جيب فإ الثابت،تتحقق زايدة تكوين رأس املال 

أن تكون اقل من اإلنتاج الوطين الكلي من تلك الفرتة. مبعىن وجود ادخار وابفرتاض إن هذه املدخرات 
موجه حنو عمليات االستثمار وأال تكون اكتنازا. وعلى هذا األساس فإن تكوين رأس املال الثابت ميكن 

كما ميكن حتقيق زايدة   الوطين،زايدة إمجايل الناتج الوطين عن طريق زايدة نسبة االدخار من الناتج زايدته ب
يف إمجايل تكوين رأس املال الثابت من جمرد الزايدة يف الناتج للمؤسسات والوحدات اإلنتاجية إذا كانت 

 .(Guarda, 2005, 89) هناك طاقات إنتاجية معطلة غري مستخدمة بطاقاهتا القصوى
الية وعلى رته اإلمجوميكن التعبري عن االستثمار عن طريق إمجايل تكوين رأس املال الثابت بصو 

ة عن عبار  كره،ذ حيث أن مفهوم االستثمار وكما سبق  حده،مستوى االقتصاد ككل أو لكل قطاع على 
باشر أو غري كل مة بشتوظيف رأس املال يف أصول اثبتة هبدف احلصول على املنافع املادية واالقتصادي

 صاد الوطينو االقتمندة تساهم يف مباشر ممثلة يف تطوير الطاقة اإلنتاجية وخلق طاقات إنتاجية جدي
ثمار وك دالة االستاليت تصف سل كثريا،وتتعدد نظرايت االستثمار االقتصادي   .(284, 2011، سليمان)

 وإمجايل تكوين رأس املال الثابت ومن هذه النظرايت: 
 ,Greene) :إمجايل تكوين رأس املال الثابت وفق قاعدة التعديل )التكييف( الرأمسايل نظرية 2.2

2012, 64). 
وهذه النظرية أكثر مرونة من النظرايت اليت سبقتها وتستند على أساس نظري اقتصادي معقول 

املستوى بني  (discrepancy)حيث تفرتض أنه يف عملية تكوين رأس املال يوجد تباين أو اختالف 
, (K) (actual stock) واملستوى املتحقق فعال (∗𝐾) (desired K) املرغوب من رأس املال الثابت

وأن هذا التباين ال خيتفي خالل فرتة زمنية واحدة بل أن عملية التكييف تتم من خالل عدد من الفرتات 
 وكاآليت:  (𝑋𝑡) يتحدد بواسطة مستوى حمدد من اإلنتاج (∗𝐾) الزمنية, كما أن رأس املال املرغوب
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𝐾∗ = 𝛼𝑡 + 𝛽𝑋𝑡 + 𝜇𝑡 

 تكون:  (1)وفق هذه القاعدة فإن معادلة رقم 
𝐾𝑡 - 𝐾𝑡−1 = 𝜃 (𝐾∗ − 𝐾𝑡−1)                          (1) 

 (.adjustment coefficient) معدل التكييف أو التعديل 𝜃حيث ميثل 
 (t)أن هناك مستوى تكييف متحقق يف رأس املال الثابت من كل فرتة زمنية  (1)وتبني معادلة رقم 

, وهذا يتحقق تدرجييا وعلى مد (𝜃) معربا عنه ب (∗𝐾)وهو ميثل جزء من املستوى املرغوب للتغيري 
𝑡)ة السابقة فرتات زمنية حمددة. مبعىن آخر, إن التغيري احلقيقي يف رأس املال الثابت يف الفرت  − إىل  (1

من االختالف بني املستوى املرغوب لرأس املال الثابت  (Fraction) ميثل جزء أو نسبة  (𝑡)الفرتة 
(𝐾∗)  املتحقق يف الفرتة(𝑡) وبني املستوى املتحقق لفرتة السابقة (𝑡 − θ)وإذا كانت  (,1 = , كما (1

االستثمار  هو نفسه (𝐾𝑡) (,𝑡)هو احلال يف نظرية املعجل, فإن رأس املال الثابت املتحقق يف الفرتة 
( ∗𝐾)وأن مستوى تكوين رأس املال الثابت املتحقق يتكيف آنيا للمستوى املرغوب منه  ,(∗𝐾)املرغوب 

0)تكون بني الواحد الصحيح والصفر  (𝜃) وعلى هذا األساس فإن قيمة < 𝜃 < , ومبا أن االستثمار (1
 فإن:  (D)ميثل االستثمار اإلمجايل انقصا مقدار االنداثر يف رأس املال  (𝐼()Net Investment) الصايف

It - Dt  = Kt -Kt−1  =  (K∗ − Kt−1 )                                   (2) 

𝐼𝑡  = 𝜃 (𝐾∗ − 𝐾𝑡−1 ) + 𝐷𝑡                                  (3)  أن أي:  

 من االستثمار الثابت للسنة السابقة أي:  (𝜃)ميثل نسبة حمدودة ( D)وحيث أن 
Dt =  Kt−1             , 0 < 𝜃 < 1 

 وبذلك فإن دالة االستثمار الصايف تصبح: 
It =  (K∗ − Kt−1 ) +  Kt−1      (4) 

 األدبيات التطبيقية.  3
ية على إمجايل الكلدية االقتصاعنيت جمموعة من الدراسات واألعمال البحثية مبوضوع أثر املتغريات 

وقد تعددت  ،القياسي تكوين رأس املال الثابت سواء من الناحية التحليل االقتصاد الكلي أو التحليل
 ريقة املعاجلة وأدواهتا ومن ذلك:واختلفت ط
لقياس أثر  (Ridge Regression)استخدام طريقة احلرف  ,(2008)رائد شهاب امحد،  قام



 

 تلقياس أثر املتغريات االقتصادية يف التكوين الرأمسايل الثاب ARDLاستخدام منوذج 
 

58 

من خالهلا , حاول (2000-1990)املتغريات االقتصادية يف التكوين الرأمسايل الثابت يف العراق للمدة 
, (2000-1990)ر وقياس منوذج قياسي لدالة التكوين الرأمسايل يف العراق خالل الفرتة الباحث تقدي

أن التقديرات املقدرة للمتغريات االقتصادية )االدخار,  (RR)حيث أظهرت نتائج االختبار وفق طريقة 
إمجايل الناتج احمللي, املنشآت املستخدمة, عدد العاملني, امليل احلدي ملعامل تكوين رأس املال الثابت( 

 ووفق ما تعمل به النظرية االقتصادية. معظمها يرتبط بعالقة موجبة مع التكوين الرأمسايل الثابت
حتليل وقياس العالقة بني الناتج احمللي  ،(2014)محمد عبد النبي محمد سالم،  دراسةأما 

مت استخدام أسلوب متجه  والسعودية،اإلمجايل وإمجايل تكوين رأس املال الثابت دراسة مقارنة بني مصر 
  مصر،وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة سببية من اجتاه واحد بني املتغريين يف  ،(VAR)االحندار الذايت

حيث   السعودية،بينما العكس يف  اإلمجايل،كانت من إمجايل التكوين الرأمسايل الثابت إىل الناتج احمللي 
النموذج املقدر  صالثابت. وخلكانت العالقة من الناتج احمللي اإلمجايل إىل إمجايل التكوين الرأمسايل 

اخلاص مبصر إىل طول فرتات اإلنشاء وكذلك الفجوة الزمنية بني بداية إنشاء مشروع ما وإدخاله إىل حيز 
يف التأثري على قيمة الناتج احمللي  ءبطيتراكم يف تكوين رأس املال الثابت مع  ثيشري حلدو العمل مما 
بينما يف منوذج االقتصاد السعودي فهناك استجابة سريعة لتغريات الناتج احمللي واإلمجايل  اإلمجايل،

 .ايل تكوين رأس املال ابلسعوديةوانعكاسها على إمج
هتدف هذه الدراسة إىل اختبار العالقة بني  ،(2016)يسمينة لباين, منصف مصار، دراسة 

ويتم ،(2014-1970)معدل االدخار ومعدل االستثمار احملليني يف اجلزائر ابستخدام بياانت سنوية للفرتة 
-Engel)ذلك اعتمادا على طرق حتليل التكامل املشرتك ابستخدام طريقة 

Granger,1987)وطريقة،(johansen1990)  واختبار السببية حسب(1969Granger,). أتكد
معدل االدخار احمللي ومعدل  سببية بنيالنتائج املتحصل عليها على عدم وجود تكامل مشرتك وعالقة 

ذلك بدرجة االرتباط الشديد بني االقتصاد اجلزائري وقطاع  وميكن تفسري الدراسة،االستثمار احمللي يف فرتة 
 عن إيراداته.ة املالية الناجتة احملروقات وسوء استغالل الوفر 

حتليل العالقة السببية بني الناتج احمللي اإلمجايل والتكوين  ،(2018)ساحلي لزهر، دراسة أما 
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ابستخدام تقنية أشعة االحندار الذايت  (2016-1990)اإلمجايل لرأس املال الثابت يف اجلزائر للفرتة 
(VAR)،ين عالقة سببية متباطئة بني الناتج احمللي اإلمجايل وإمجايل تكو  وقد توصلت الدراسة إىل وجود

 رأس املال الثابت يف اجلزائر.
إمجايل التكوين  ةدراستهم عالقيف , (2018)ربيعة بلطرش, مصطفى طويطي، حبث كل من 

على مناذج  اعتمادا ,(2016 -1980)الرأمسايل الثابت ابلنمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية للفرتة 
, وقد مت التطرق يف هذا الصدد إىل اختبار سببية غراجنر ونظرية التكامل املشرتك, (VAR)االحندار الذايت 

دالئل لعالقة توازنية طويلة املدى بني املتغريين, يف  وقد توصلت نتائج الدراسة إىل الكشف عن عدم وجود
حني أابنت النتائج عن وجود عالقة طردية ومعنوية يف املدى القصري, وفضال عن ذلك فإهنا تكشف عن 

 وجود عالقة سببية أحادية االجتاه تسري من إمجايل الناتج احمللي حنو إمجايل تكوين رأس املال الثابت.
 لكلية وآاثرهاتصادية اذه حاولنا تقدمي إضافة علمية يف جمال املتغريات االقومن خالل دراستنا ه

ر ه على اجلزائوإسقاطات نظرا لقلة الدراسات اليت عنيت ابملوضوع الثابت،على إمجايل تكوين رأس املال 
اتج ايل النت مؤشر إمجغلب الدراسات اليت مت االطالع عليها يف هذا اجملال استخدمأكما أن   ابخلصوص،

ملؤشرات اموعة من جمبينما سنعتمد يف هذه الدراسة على  مستقل،احمللي أو معدل منو الناتج كمتغري 
 .لصرف احلقيقيسعر ا ضخم،التمعدل  احمللي،االدخار  احمللي،التفسريية وذلك ارتكازا على إمجايل الناتج 

 الطريقة واألدوات املستخدمة:. 4
حاولنا يف هذه الدراسة حصر أهم املؤشرات اليت تعرب عن السلوك االقتصادي للظاهرة حمل 

 أو املتغريات املستقلة (GFCF  إمجايل تكوين رأس املال الثابت)الدراسة, سواء ما تعلق ابملتغري التابع 
زا على ما تنص عليه , ارتكا(إمجايل الناتج احمللي, االدخار احمللي, معدل التضخم, سعر الصرف احلقيقي)

النظرية االقتصادية واعتمادا على الدراسات السابقة اليت عنيت ابملوضوع, مع مراعاة خصوصيات 
االقتصاد اجلزائري, ولذلك فإن الدراسة اقتصرت على اختبار أتثري هذه اجملموعة من املتغريات األساسية 

إمجايل دية وغري االقتصادية املؤثرة على دون غريها, ذلك أنه يصعب عمليا حصر كل املتغريات االقتصا
ومت احلصول على البياانت اخلاصة ابلدراسة من املصادر الدولية, من  ,GFCF  تكوين رأس املال الثابت
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خالل قاعدة بياانت اإلحصائيات املالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدويل, وقاعدة بياانت البنك 
أن النظرية  لتقدير واختيار النموذج املالئم إذEViews 9 اإلحصائي اجلاهزومت استعمال الربانمج  الدويل,

االقتصادية ال تعطي معلومات كافية بشأن طبيعة الدوال ولذلك ميكن استخدام أسلوب التجريب يف 
األشكال الرايضية املختلفة, ويقصد ابلشكل الرايضي للنموذج عدد املعادالت اليت حيتويها النموذج )فقد 

ومت  اللوغاريتميونصف  واللوغاريتميمت تطبيق النموذج اخلطي عليه  منوذج خطي أو غري خطي(, يكون
. اختيار النموذج اخلطي ملا له من مؤشرات إحصائية أفضل من بقية النماذج األخرى يف متثيل البياانت

 عليه خنتار منوذج الدراسة على النحو التايل:
GFCF = f (GDP, INF, RER, LS)            t = 1980-2017                (1) 

   وابلتايل, فإن معادلة النموذج املقرتح يف صورهتا الصرحية ويف الشكل اخلطي تكون على الصورة التالية:

GFCF𝑡   = β
0
 + β

1
GDP𝑡 + β

2
INF𝑡 + β

3
RER𝑡 + β

4
LS𝑡+ 𝜇𝑡                      (2) 

ة توقعات القبليضال عن الف عنها،فإن رموز املتغريات واملؤشرات اليت تعرب  السابقة،وفقا للمعادلة 
نطق األدبيات وفقا مل (GFCF)للمتغريات التفسريية وأثرها على إمجايل تكوين رأس املال الثابت 

 كانت على النحو التايل:   والتطبيقية،االقتصادية النظرية 
 

 

 

 

 

 

 اليت قام بتطويرها (regressive Distribution Lag Auto) (ARDL)تعترب مناذج وعمليا 
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Pesaran Shinand and Sun 1998،1997 و Pesaran et al 2001 (Pesaran M. H., 

من األساليب األكثر تطورا يف تقدير مناذج االقتصاد القياسي اخلاصة ابلسالسل  ( 289-326 ,2001
الزمنية, ويستخدم لدراسة التكامل املشرتك بني سلسلتني زمنيتني غري متكاملة من نفس الدرجة )مستوى 

يقدم  (VECM)وجود عالقة تكامل مشرتك يف منوذج  للتأكد من. و (I(1)أو I(0) التكامل 
Pesaran  وNarayan  منهجا حديثا للتحقق من العالقة التوازنية بني املتغريات يف ضل منوذج تصحيح

, ويعد حتليل (Bound Test)من خالل أسلوب اختبار احلدود  (UECM)اخلطأ غري املقيد 
(ARDL)  منوذج  احندار ديناميكي, حيث ينطوي على وجود فرتات تباطؤ زمين, األمر الذي ميكن من

 خالله قياس العالقات يف كل من األجل الطويل واألجل القصري, حيث دمج مناذج االحندار الذايت 
AR(p) Autoregressive Model  ومناذج فرتات اإلبطاء املوزعةDistributed Lag Model  يف
نهجية وتكون السلسلة الزمنية دالة يف إبطاء قيمها وقيم املتغريات التفسريية احلالية وإبطاءها بفرتة هذه امل

بعدد من املزااي مقارنة بغريه من  (ARDL)وتتسم طريقة  .(47, 2018، حسانني)واحدة أو أكثر
واختبار  Johansen (Johansen, 1991,1551-1580)االختبارات التقليدية األخرى مثل اختبار 

Engel-Granger (Engle, 1987,221-276) ميزات أمهها ما يلي ةبعد: (fatukasi,2015, 

2) 
ئية أفضل يف اليت تكون له خصائص إحصا ،(UECM)يعتمد على منوذج تصحيح اخلطأ غري املقيد *  

 معاجلة البواقي يف األجل القصري.
 .I(1) أو I(0)املتغريات سواء كانتميكن استخدامه حىت يف حالة اختالف التكامل بني *  
 التقليدية. ل املشرتكتكون نتائجه أكثر دقة يف حالة العينات القصرية عكس معظم اختبارات التكام*  
 األمثل. يسمح إبدخال عدد أكرب من فرتات التباطؤ الزمين حىت يتم التوصل إىل الوضع*  
  من.الزمنية للمتغريات عرب الز أيخذ يف حسبانه التغريات اهليكلية يف السالسل *  
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 . حتليل النتائج: 5
 حتليل التكامل املشرتك:. 1.5

 (Unit Root Test)اختبار جذر الوحدة أ. 
لسالسل الزمنية التحديد مدى استقرار بياانت  (UR)اخلطوة األوىل إجراء اختبار جذر الوحدة 

التأكد من  هبدف ار،االستقر للمتغريات املختلفة ابلنموذج وعند أي مستوى من الفروق يتحقق هلا هذا 
إال على املتغريات  ال ينطبق (ARDL)أو أكثر. ألن منهج  I(2)أهنا ليست متكاملة من الدرجة الثانية 

ختالف درجة التكامل, أو حىت يف حالة ا ,I(1) , أو من الدرجة األوىل I(0)املتكاملة من الدرجة صفر 
سكون السالسل الزمنية  Dickey, 1981,1057-1072)) (ADF)وقد أوضحت نتائج اختبار 

املقرتح سنة  (PP) بارأي بعد أخذ الفرق األول, كما مت تطبيق اخت I(1) الرتبة ملتغريات الدراسة عند
دد عوالذي يفضل استخدامه يف حالة اخنفاض Phillips PCB, 1988, 335-346)   (أيضا 1988

 GDPخبالف) كذلكI(1) املشاهدات, وقد أظهرت نتائج االختبار أن كافة املتغريات مستقرة من الرتبة 
 الذي لديه قدرةو  (ARDL)منوذج  تسمح نتائج االختبارات إبمكانية تطبيق وابلتايل (.I(0) مستقر عند

 على التعامل مع سالسل زمنية من درجات تكامل خمتلفة. عالية
 نتائج اختبار االستقرارية )اختبار جذر الوحدة(: 1دول اجل

 
 
 
 
 
 
 

 (EViews9) إعداد الباحثني ابستخدام الربانمج اإلحصائياملصدر: 
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 (P-Value)القيم بني األقواس متثل قيم االحتمال  -
 (Co-integration Tests) اختبارات التكامل املشرتك .ب

 ARDL) ) لنموذج املرحلة الثانية يف تقدير النتائج هي حتديد عدد فرتات اإلبطاء الزمين املثلى

ابعتباره أنسب معيار هلذا الغرض يف حالة العينات الصغرية حسب  ( Schwarz criterion) وفق معيار
(2001)  Pesaran and Al وتقديره بطريقة املربعات الصغرى العادية(OLS) حيث يتم اختيار طول ,

. أما املرحلة املوالية ARDL (1.0.1.0.1)هو  والذي أثبت أن أفضل منوذج (SC)الفرتة اليت تدين قيمة 
 Bound)بعد كشف طول الفجوات سيتم الكشف عن التكامل املشرتك من خالل اختبارات احلدود 

Tests),  ,وذلك لتحديد مدى وجود ظاهرة التكامل املشرتك )عالقة طويلة األجل( بني متغريات النموذج
 (F-sta)حساب قيمة , حيث يتم (PSS F-Test)على حتليل  (BT)وتعتمد اختبارات احلدود 

اإلحصائية الختبار املعنوية املشرتكة ملعلمات املتغريات طويلة األجل, مث من خالل مقارنتها ابلقيم احلرجة 
احملسوبة تتجاوز القيم احلرجة ( F-sta)اجلدولية, فإذا كانت قيمة  (PSS)املقدرة هلا وفقا لتقديرات 

ينص على عدم وجود عالقة طويلة األجل بني متغريات الذي  (H0)اجلدولية, فإنه يتم رفض فرض العدم 
النموذج, وقبول الفرض البديل الذي يعين وجود عالقة طويلة األجل بني متغريات النموذج بغض النظر إذا  

احملسوبة أقل من القيم  (F-sta)للمتغريات. بينما إذا كانت قيمة  I(1) أوI(0) كانت رتبة التكامل 
 .Shahbaz M., 2008, 471-486)  (.(H0)تم قبول فرض العدم احلرجة اجلدولية فإنه ي

يف  (ARDL)عادلة منوذج تتمثل الصورة العامة مل (1) املعادلة رقمالعالقة املعطاة يف بناءا على و 
  حالة الدراسة اليت حنن بصدد القيام هبا على النحو التايل:  

 GFCF𝑡  =  +   +   +    +  

  +  +  + +  +

 …………………………..………………….(3) +  +   

تشري إىل عدد فرتات  () .املبطئة لفرتة واحدة على يسار املعادلةتكون معلمة املتغري التابع 
عن  ()معلمات العالقة طويلة األمد. بينما تعرب()متثل  التباطؤ الزمين للمتغريات يف وضعها األصلي.

تشري إىل اجلزء القاطع وأخطاء احلد  ()و () معلمات الفروق األوىل للفرتة قصرية األمد. يف حني أن
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-F)وإجياد قيمة  ،(BT)ملخص نتائج اختبارات احلدود  (2)العشوائي على التوايل. ويوضح اجلدول رقم 

sta) ،العدم يف مواجهة الفرض  ومن خالل مقارنة هذه القيمة ابلقيم اجلدولية هلا الختبار فرض احملسوبة
 البديل:

           =  =  =  = =  :0                   

       :             مقابل الفرضية البديلة      0                   
 (Bound Tests) ملخص نتائج اختبارات التكامل املشرتك: 2دول اجل

 
 
 
 

 (EViews9)إعداد الباحثني ابستخدام الربانمج اإلحصائي املصدر: 

 احلدود الدنيا والعليا للقيم احلرجة.I(1)  و I(0)متثل  -
  تغريات,ل بني امليتضح من النتائج السابقة وجود تكامل مشرتك أو عالقة توازنية طويلة األج

 عند مستوى معنوية للقيمة اجلدولية هلاI(1)  احملسوبة أكرب من احلد األعلى (F-sta) أن قيمةحيث 

وهو ما , () ويتم قبول الفرض البديل ,)(ولذا, فإنه يتم رفض فرض العدم  ,10%,5% ,2.5%
 يف اجلزائر ذجتغريات النمو مطويلة األجل بني  توازنية د عالقةتوج نهأ إىلاليت ذهبت يؤكد فرضية الدراسة 

 .(ARDL), وابلتايل, يتم متابعة اخلطوات التالية يف حتليل (2017-1980)خالل الفرتة 
 :تقدير عالقات األجل الطويل. 2.5

 احلدود،ت اختبارا بعد التأكد من وجود خاصية التكامل املشرتك بني متغريات النموذج من خالل
 يلي: كما  هلا مةتكون الصيغة العا ،(ARDL)ووفقا لنموذج  األجل،فإنه يتم قياس العالقات طويلة 

 =  +   +   +    +  

    ++  ……….......………………(4) 

متثل العدد األمثل لفرتات التباطؤ الزمين اليت مت حتديدها من خالل  ,, , , ,  حيث أن
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 فهي متثل املعلمات املراد تقديرها يف األجل الطويل.  (), أما (VAR)متجه االحندار الذايت 
ا توضحها كم  موذج،للنيتم التوصل إىل قيم معلمات املقدرة اليت تعرب عن معلمات طويلة األجل 

 . ويالحظ من هذا التقدير ما يلي: (3)بياانت اجلدول رقم 
شارة موجبة إب -ج احملليإمجايل النات -و الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي معدل من جاءت تقديرات أوال:

قدار درجة واحدة يرتتب عليه يف اجلزائر مب GDPإمجايل الناتج احمللي   أن زايدة حجممبا يشري إىل ومعنوية،
. تتفق هذه الطويل وحدة يف األجل 1.71حبوايل  GFCF إمجايل تكوين رأس املال الثابتزايدة يف حجم 

حيث , (Charles Ruranga, 2012), (Rekha, 2011)النتيجة مع ما توصل إليه كل من: 
   .GFCFلثابت س املال اإمجايل تكوين رأ و إمجايل الناتج احمللي وجود عالقة اجيابية بني توصلوا إىل

ملال  تكوين رأس الى إمجايلأما ابلنسبة للتضخم فقد أظهرت الدراسة فشل هذا املتغري يف أتثريه ع اثنيا: 
ا وهي ان متوقعكالثابت على املدى الطويل, حيث أخذت تقديرات معدل التضخم قيمة موجبة عكس ما  

, (0.9084)ية ة املعنو ال تتفق مع النظرية االقتصادية, كما أهنا مل تكن دالة إحصائيا حيث تقدر نسب

عد ي األخريا غريات مستوى االستثمار ابجلزائر مبعدالت التضخم كون هذتويفسر ذلك ضعف أتثر 
ة لسياسة النقديعود إىل ات املتغريينأما عن العالقة املوجبة بني  ,اإلدارية األسعارتضخما مكبوات نتيجة 
ئيسي ان سببها الر كجلزائري  ىل وجود فائض هام يف األموال السائلة يف االقتصاد اإالتوسعية يف اجلزائر, و 

 . (H. M. Bello, 2009)تتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه  عجز نقدي للخزينة العامة.

 نه ال يؤثرأ ،ذلكجع وميكن أن ير  لسعر الصرف احلقيقيوجود أثر اجيايب وغري معنوي إحصائيا  اثلثا: 
فاض قيمة العملة يف اجلزائر وليس من حمدداته بسبب اخن GFCFعلى إمجايل تكوين رأس املال الثابت 

تتفق هذه  .%10عنوية وهي أكرب من مستوى امل (0.7673)احمللية وهو ما تؤكده نسبة املعنوية املقدرة 
 .(2016، رضوان) ،(2013، مصطفى فاضل محادي) النتيجة مع ما ذهب إليه كل من

 ت قيمة معامل االحندار حوايلإذ بلغ ،احملليوجود أثر اجيايب ضعيف ومعنوي حلجم االدخار  رابعا:
ما يطرح الشك  GFCFاحملددات أتثريا على  حبيث يبدو من أقل الطويل،يف األجل  فقط 0.00027

الدخار احمللي سيوجه ويوضح ذلك أن ا. أكثر يف تفسري تغرياهتا لالستثمار وقد مت إبرازها خدمة للبحث
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شكل املتبقية قد تذهب خارج البلد على  والقيمة %0.00027لتمويل االستثمارات احمللية بنسبة قدرها 
ذلك بدرجة االرتباط الشديد بني االقتصاد اجلزائري وقطاع احملروقات وسوء  وميكن تفسري مدخرات،

   ,M.Usma) . تتفق هذه النتيجة مع ما ذهب إليه كل مناستغالل الوفرة املالية الناجتة عن إيراداته

2013)( ،Pedemonte, 2015). 
 (ARDL) تقدير معلمات األجل الطويل وفقا لنموذج: 3دول اجل

 
 
 
 

 (EViews9)إعداد الباحثني ابستخدام الربانمج اإلحصائي املصدر: 

   :القصري تقدير عالقات األجل. 3.5
خالل تطبيق  لقصري مناتتمثل اخلطوة األخرية يف هذا التحليل يف تقدير املعلمات اخلاصة ابألجل 

 قدرة يف األجل, وذلك أبن يتم أخذ حد اخلطأ من معادلة االحندار امل(ECM)منوذج تصحيح اخلطأ 
ملتغريات األول لكل ا ىل الفرقالطويل وإدراجها يف معادلة األجل القصري مع أخذ فرتة إبطاء هلا, ابإلضافة إ

ا ة, وذلك كمطويل بفرت ابلنموذج مع مراعاة فرتات اإلبطاء السابقة لكل متغري وتكون أقل من األجل ال
 طأ كما يلي: , اليت متثل الصيغة العامة ملعادلة منوذج تصحيح اخل(3)يتضح من املعادلة رقم 

  =  +   +   +    +  

  .............................. +   +  +  (5)  

متثل املعلمات املراد تقديرها يف  ()متثل الفرق األول للمتغريات,  حيث أن 
متثل سرعة التعديل يف األجل القصري للوصول إىل حالة التوازن املستقر يف األجل   األجل القصري, 

متثل معامل التصحيح أو سرعة التكيف وتوضح الفرتة الزمنية اليت حيتاجها املتغري التابع  ()الطويل, 
نتائج  (4)قم ر جلدول ا لكي يتحقق له التوازن مع املتغريات املستقلة يف األجل الطويل, وتوضح بياانت

 تقديرات األجل القصري للنموذج. 
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 (ECM)تقديرات األجل القصري وفقا لنموذج تصحيح اخلطأ  :4دول اجل

 

 

 

 

 

 
  (EViews9)إعداد الباحثني ابستخدام الربانمج اإلحصائي املصدر: 

 يالحظ من هذا التقدير ما يلي:
 اقع االقتصاديهذا مناف للو االدخار احمللي و  إبمجايليتأثر سلبيا  إمجايل تكوين رأس املال الثابت ن

ن جهة أخرى وم ثمار،لالستويفسر هذا ضعف السوق املايل ومؤسسات االدخار يف تراكم املوارد القابلة 
ي. وفيما يتعلق حول الكبح املايل يف االقتصاد اجلزائر  (McKinnon)و  (Shaw)ما يؤكد رفض نظرية 

ي توقع, ال ينففاض غري املوهي حالة االخن (إشارة موجبة) نها مبعدالت التضخمبدرجة عدم التأكد املعرب ع
ن , كما أحلكوميالدعم ا لية نظرا لوجودهذا وجود تضخم مكبوت )املقيد( ويف ضله ال ترتفع األسعار احمل

عر الصرف حمللي وساإمجايل تكوين رأس املال الثابت كان غري حساس ابلنسبة لكل من إمجايل الناتج 
عامل تصحيح مكان لكل منهم على الرتتيب, وقد   0.0063, 0.43احلقيقي, حيث كانت قيمة املعلمات 

لتكامل ة اخاصي, مبا يؤكد على وجود (0.0021)ومعنواي  (0.25-)ذات إشارة سالبة  (ECT)اخلطأ 
عين يومبا  األجل, نية طويلةوعالقة توازن قصرية األجل بني املتغريات املستخدمة ابجتاه عالقة تواز  مشرتك

اي حبوايل صحيحها سنو تيف األجل القصري يتم  إمجايل تكوين رأس املال الثابتأن االحنرافات يف نسبة 
   للعودة إىل التوازن يف األجل الطويل. % 25

 مدى مالئمة وجودة النموذج املستخدم:اختبار . 4.5
لنموذج ى مالئمة ايتم احلكم من خالهلا على مدالتشخيصية ميكن إجراء جمموعة من االختبارات 

  :(5)ول رقم ني ابجلدهو مب والقصري كمااملستخدم يف قياس املعلمات املقدرة يف كل من األجل الطويل 
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  Diagnostic Testsالتشخيصية ختبارات النتائج ا :5دول اجل
 
 
 
 

 
 (EViews9)إعداد الباحثني ابستخدام الربانمج اإلحصائي املصدر: 

 Breusch-Godfrey) خالليتم ذلك من  ،(Autocorrelation) اختبار االرتباط الذايت *

(BG)  واملعروف ابختبار(LM Test)،  ويالحظ من (5)وذلك كما هو موضح إبجياز يف اجلدول رقم .
وهذا  ,%5غري معنوية حىت مستوى معنوية  (Chi-Square), (F-statistic) قيمة كل مناجلدول أن 

 وابلتايل, ال يعاين النموذج من وجود مشكلة االرتباط الذايت.   ,() يعين عدم فرض العدم
قق افرتاض حتوذلك هبدف التأكد من  ،(Heteroskedasticity Test)اختبار عدم ثبات التباين  *

رى ملربعات الصغاه طريقة ثبات تباين احلد العشوائي الذي ميثل أحد االفرتاضات األساسية اليت تبىن علي
(OLS) ويتم ذلك من خالل اختبار ,(White Test) ,دول رقم وذلك كما هو موضح إبجياز يف اجل
ية مما يعين غري معنو  (,F-statistic( ,)Chi-Square) . ويالحظ من هذا اجلدول أن قيمة كل من(5)

 تباين.عدم رفض فرض العدم , وابلتايل, ال يعاين النموذج من وجود مشكلة عدم ثبات ال
خذ شكل وذلك هبدف التأكد من أن النموذج أي ,(Normality Test)اختبار توزيع البواقي  *

اليت مت  (OLS)ى التوزيع املعتدل الطبيعي, وابلتايل, يتفق مع افرتاضات طريقة املربعات الصغر 
يالحظ أن و , (5)املبينة ابجلدول رقم   (JB( )Jarque-Bera) استخدامها, وذلك من خالل اختبار
دم رفض فرض العدم ع, مما يعين %5مستوى  عندغري معنوية  )JB)قيمة املعلمات اخلاصة هبذا االختبار 

  التوزيع أيخذ الشكل املعتدل الطبيعي. عليه (,)
عدم ظهور مشكلة ختبار ابوذلك  (,Ramsey Reset) النموذج توصيفاختبار مدى مالئمة  *

 اليت كانت إلحصائية االختبارمن خالل االحتمال املقابل  خطأ التحديد للنموذج وصحة الشكل الدايل,
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 .عدم ظهور مشكلة خطأ التحديد للنموذجوابلتايل تؤكد  ,%5مستوى  عند وهي غري معنوية (0.086)
الذي (CUSUM) وذلك من خالل اختبار , (Stability)اختبار االستقرار اهليكلي للنموذج  *

جملموع الرتاكمي االذي يتعلق بسلوك  (CUSUMSQ)يتعلق بسلوك اجملموع الرتاكمي للبواقي, واختبار 
ن االختبارين  ويتضح من هذي ,(Brown, 1975, 149-192) قبل ملربعات البواقي الذي مت اقرتاحه من

ة اخل حدود املعنويأن كل من جمموع البواقي وجمموع مربعاهتا تتحرك د (1)كما هو مبني ابلشكل رقم 
مة السابقة مالئ ختباراتاهليكلية وعليه توضح نتائج اال , و مما يعين أن النموذج مستقر من الناحية5%

 النموذج املستخدم وأن نتائجه تتسم جبودة توفيق مرتفعة.
  نتائج اختبار االستقرار اهليكلي: 1الشكل 

 (EViews9)إعداد الباحثني ابستخدام الربانمج اإلحصائي املصدر: 

 خامتة: . 6
بت يف ملال الثاية على دالة إمجايل تكوين رأس امالكاستهدفت الدراسة قياس أثر املؤشرات 

ج د القياس على منهواعتم ،(2017-1980)األجلني القصري والطويل يف االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة 
من  للتأكد The Bounds Testing Approach to Cointegration اختبار احلدود للتكامل املشرتك

 . القصري والطويللتقدير معامالت األجلني (ARDL) وتطبيق منوذج األجل،وجود عالقة توازنية طويلة 
  ات بني متغري  شرتكلتكامل املاظاهرة توجد أظهرت النتائج توافقا مع النظرية اجلزئية األوىل القائلة أبنه

 اجلزائر.  في GFCFو ليةاملتغريات االقتصادية الك إذن هناك عالقة توازنية طويلة األجل بني ،النموذج
  زايدة قيمة إمجايل تكوين رأس  يفأن إمجايل الناتج احمللي هو أهم املتغريات املؤثرة  الدراسة،أثبتت نتائج
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 .من خالل مقارنة قيم املعامالت وقيم االحتمالية للمتغريات يف نتائج تقدير النموذج ،الثابتاملال 
  بني  ل املشرتكمن حيث التأكيد على وجود عالقة التكامتوضح نتائج القياس يف األجل الطويل

املال  يل تكوين رأسإمجا ذ أنإ املقدرة،واجتاه أتثري املتغريات التفسريية وقيم املعلمات  النموذج،متغريات 
 عر الصرف.حمللي وساكان حساس ابلنسبة إلمجايل الناتج احمللي وغري حساس ابلنسبة لالدخار   الثابت

 وذج تصحيح اخلطأ توضح نتائج من(ECM) ملتغريات التفسرييةيف األجل القصري من حيث اجتاه أتثري ا 
بيا بكل اجيا ل الثابترأس املا إمجايل تكوينواملقدرة التفسريية للنموذج. حيث يتأثر  املقدرة،وقيم املعلمات 

  احمللي،دخار مجايل االوبعالقة عكسية إب التضخم،من إمجايل الناتج احمللي وسعر الصرف احلقيقي ومعدل 
  كما أن سرعة التعديل والتكييف لصدمات إمجايل الرأمسايل الثابت كانت معنوية.

  يث أن مقدرات ح تصادي،االقتتوافق النتائج إىل حد كبري مع األدبيات النظرية والتطبيقية يف األدب
قد و  الطويل،جل قارنة ابألأقل يف األجل القصري ماملعلمات واملقدرة التفسريية للنموذج بصفة عامة كانت 

 قراره.تخدم واستمما يدل على مالئمة النموذج املس اإلحصائية،اجتاز النموذج كافة االختبارات 
 لية:نقدم االقرتاحات التا الدراسة،من هذه يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها 

 مي حوافز يدة وتقدثل الطرق وأساليب إنتاج جدزايدة العوامل اليت تؤثر إجيااب يف االستثمار م
 .لصرف والتضخمات سعر اللمستثمرين وختفيض احلوافز اليت تؤثر سلبا على االستثمار مثل الضرائب وتقلب

  ه الذي ينجم عن الستثماراأتكيد االستثمار الذي ينمي الثروة وخيلق الرتاكم الرأمسايل وليس على ذلك
 احلياة.خلق فرص العمل واستمرارية 

 . قائمة املراجع6
(. جملة 2009-1984(. حمددات االستثمار يف اجلزائر: دراسة قياسية للمدة )2016مجعة رضوان. )

 . 14, العدد1االقتصاد اجلديد, اجمللد 
(. استهداف االجور كآلية لزايدة انتاجية العمل واحلد من البطالة يف مصر. جملة 2018حازم حسانني. )

 لتنمية والسياسات االقتصادية .ا
-1980(. حمددات االستثمار احمللي يف تركيا : دراسة قياسية للمدة )2013ذنون, فاضل محادي. )
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 بورصة يفكات املدرجة على الشر  دراسة قياسية رحبية املؤسسات االقتصاديةر النمو واحلجم على ـــــــــأث
 2017-2013قطر خالل الفرتة 

The Impact of Growth and Size on the Profitability of Economic 

Enterprises; Econometric Study on Companies Listed on the Qatar 

Stock Exchange during the Period 2013-2017 
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 ملخص
القتصادية، رحبية املؤسسات اعلى  النمو واحلجمكل من أثر   فحصهتدف هذه الدراسة إىل 

خالل  وراق املاليةشركة مدرجة يف بورصة قطر لأل 20مت اختيار عينة متكونة من  الغرضولتحقيق هذا 
 .يةلية للشركات املعن، ومت استخراج متغريات الدراسة من القوائم املا2017-2013الفرتة املمتدة بني 

حصائية بني و داللة إالتوصل إىل وجود عالقة ذ مت ،مناذج االحندار املتعدد والبسيطوابستخدام 
و داللة عالقة ذ النمو ورحبية الشركات )معدل العائد على األصول(، كما خلصت الدراسة إىل وجود

على  حلجماأثر خيص  فيما(، أما حقوق امللكيةورحبية الشركات )معدل العائد على  النموإحصائية بني 
ة الشركات جم ورحبيعدم وجود عالقة ذو داللة إحصائية بني احل رحبية الشركات فتوصلت الدراسة إىل

 )معدل العائد على األصول ومعدل العائد على حقوق امللكية(.
 البسيط. ، االحنداراالحندار املتعددالنمو، احلجم، الرحبية، الشركات املدرجة،  :يةكلمات مفتاح

 .JEL: G10 ،G19 ،G30 ،M41تصنيف 

Abstract 

The current study aims to examine the impact of growth and size on 

the profitability of economic enterprises; and to attain such objective, a  
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sample of twenty (20) companies listed on the Qatar Stock Exchange have 

been selected for study in a period stretching from year 2013 to year 2017. 

Study variables were extracted from the financial status of the studied 

companies. 

Using multiple and simple regression models, it was concluded that 

there is significant relationship between growth and profitability in ROA 

companies; whereas, a significant relationship was proven to exist between 

growth and profitability in ROE companies. Concerning the impact of size 

on profitability, the study concluded that there is no significant relationship 

between the size and profitability of both ROA and ROE companies. 

Keywords: growth, size, profitability, Companies Listed, multiple 

regression, simple regression. 

JEL Classification Codes: G10, G19, G30, M41. 

 مقدمة .1
، واستمرارية املردوديةو الرحبية  خلق القيمة املتمثلة يف إىلملؤسسات االقتصادية والشركات ا تسعى

تيجيات ل االسرتاحجمها، وُيالحظ ذلك من خال زايدة/تطور منوها وابلتايل يؤدي إىلنشاطها الذي 
احلجم ، نموال"سية وهي ثالثة أهداف رئي اتضع ضمن أولوايهتاليت غالبا ما  املنتهجة من طرف املؤسسات

لك ، ألن ذالثالثة األهداف قياس العالقة بني سريي هذه الوحدات االقتصاديةعلى مُ  مت   مما يُ "، والرحبية
كما جلبت ة.  تنافسييئة ب يف طن القوة والضعفابملعلومات الضرورية لتسيري مؤسساهتم ومعرفة موايزودهم 
ملايل،  يف احلقل اواملختصني العالقة بني رحبية املؤسسات ومنوها وحجمها اهتمام العديد من الباحثنيدراسة 

عترب لنمو الذي يُ اجم أم ري احلبني الباحثني حول مسألة معرفة ما هو املتغ اكبريا   غري أن ذلك خلق جدالا 
 املصدر األساسي خللق القيمة املتمثلة يف زايدة رحبية املؤسسات.

مو واحلجم ل من النللفصل يف هذا اجلدل، سوف حناول من خالل هذه الورقة البحثية دراسة أثر ك
الل اق املالية خر طر لألو على رحبية املؤسسات االقتصادية من خالل عينة من الشركات املدرجة يف بورصة ق

 .2017-2013الفرتة املمتدة بني 
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 ة الدراسةـــــإشكالي .1.1
 تتمحور إشكالية هذه املسامهة البحثية يف السؤال التايل:

 ا؟ـــــــتهو وحجم الشركات املدرجة يف بورصة قطر على رحبيــــــنمالما هو أثر 
 فرضيات الدراسة .2.1

 لتايل:ى النحو اإجاابت مسبقة على شكل فرضيات عللإلجابة على إشكالية الدراسة مت اقرتاح 
 ورصة قطر.رجة يف ب: أثر النمو على معدل العائد على األصول للشركات املدالفرضية األوىل 

01Hال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو و : (ROA ) ورصة قطر.بللشركات املدرجة يف 
11H النمو و: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني (ROA ) صة قطر.للشركات املدرجة يف بور 

 أثر احلجم على معدل : الفرضية الثانية(ROA )قطر. للشركات املدرجة يف بورصة 
02H ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم و :(ROA ) ورصة قطر.بللشركات املدرجة يف 
12Hتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم و : (ROA ) صة قطر.للشركات املدرجة يف بور 

  أثر النمو على الثالثةالفرضية :(ROE ).للشركات املدرجة يف بورصة قطر 
03Hال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو و : (ERO ) ورصة قطر.بللشركات املدرجة يف 
13Hتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو و : (ERO ) ة قطر.بورصللشركات املدرجة يف 

  أثر احلجم على : الرابعةالفرضية(ROE ).للشركات املدرجة يف بورصة قطر 
04Hال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم و : (ERO ) ورصة قطر.بللشركات املدرجة يف 
14Hتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم و : (ERO ) صة قطر.للشركات املدرجة يف بور 

 وذج الدراسةـــــــمن .3.1
 كل أدانه: يف الشانطالقاا من فرضيات الدراسة املقرتحة ُُيكن تصميم قالب النموذج كما أييت
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 ةــــــوذج الدراســــــــ: من1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : من إعداد الباحثاملصدر

 أهداف الدراسة .4.1
 املدرجة يف على رحبية الشركات أثر كل من النمو واحلجم الدراسة هو فحصاهلدف من هذه 

 .لألوراق املالية بورصة قطر
 وأدوات الدراسةمنهجية  .5.1

ومت استخراج ، 2017-2013 مت تطبيق الدراسة على الشركات املدرجة يف بورصة قطر خالل الفرتة
 ،يطملتعدد والبساالحندار امناذج متغريات الدراسة من القوائم املالية للشركات املعنية، كما مت استخدام 

 .SPSS.V.22 استعانةا بربانمج
 ة للدراسةـــــــات النظريـــــاألدبي .2

 املؤسسة وــــــمن. 1.2
 يلي: كماادية  االقتصحول مفهوم النمو لدى املؤسسات  اختلفت آراء الباحثني واألكادُييني

أن منو املؤسسة على أنه ارتفاع يف حجمها خالل فرتة  (ALAIN, 1971, pp. 14-15)يعتقد 
النمو أبنه "االرتفاع يف حجم املؤسسة  (Nacer, 1998, p. 87)زمنية معينة، وبنفس املنطق يُعرف 

النمو أبنه قدرة املؤسسة على زايدة حجمها، ويُقاس منو  (COLASSE, 2009)ويُعرف  خالل الزمن".
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 املؤسسة بعدة مقاييس منها: رقم األعمال، القيمة املضافة، األصول الثابتة، جمموع األصول.
 املؤسسة مـــــحج. 2.2

ُيشري حجم املؤسسة إىل قيمتها السوقية، أصوهلا التجارية أو أرابحها اليت تزودها مبخاطرها وقدرهتا 
على احلصول على التمويل اخلارجي. عادةا ما يُقاس حجم املؤسسة على أساس لوغاريتم إمجايل األصول 

 .(BAKER, 2011, P. 54) أو املبيعات
 املؤسسة ةــــرحبي .3.2

، صفحة 2009)املطارنة،  فعالية أداء اإلدارة يف تسيري األنشطة املختلفة أهناتُعرف الرحبية على 
، على أهنا مقدرة الشركة على توليد األرابح، واألرابح هي مقياس لكفاءة سياسات إدارة الشركة (143

أيضاا على أهنا مؤشر على  ، وتُعرف (154، صفحة 2015)امليداين،  االستثمارية والتشغيلية والتمويلية
 .(REDE, 1998, p. 15) كفاءة توظيف رأس املال لتحقيق الربح

ق تصادي احملق( الرحبية على أهنا املقياس النهائي للنجاح االقPIMENTEL & al., 2005يرى )و 
تسجيل الل حدد من خمن طرف املؤسسة مقارنة ابألموال املستثمرة، حيث أن هذا النجاح االقتصادي يت

 أرابح واسعة.
 ة املؤسساتــــــو ورحبيـــــــالعالقة بني النم .4.2

املؤسسات،  مو ورحبيةللعالقات املختلفة اليت تربط النقام الباحثني بتنظري عدة نظرايت مفسرة 
 نوجز البعض منها كما يلي:

 لـــــد التمويـــــــة قيـــــــنظري. 1.4.2
تنص هذه النظرية على أن الشركات اليت ُُتقق أرابح وُتتفظ هبا حيث تستخدمها يف اغتنام أفضل 
فرص النمو، يف حني أن الشركات اليت ال ُتقق أرابح أو ُتقق أرابح غري كافية فال ُُيكنها االستفادة من 

 (PARK, 2011, p. 56)فرص االستثمار وابلتايل ال تنمو بسرعة 
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 RICARDOة لــ ــــــة الكالسيكيــــــــالنظري .2.4.2
ظرية نوتصف هذه ال تدعي هذه النظرية على أن املؤسسات املرحبة تستفيد كثرياا من فرص النمو،

 ثالثة أشياء:
 على املدى البعيد، تصل معدالت الربح إىل الصفر؛ 
  املتزايدة؛يتم تعزيز النمو من خالل األرابح 
 .زايدة النمو يُعيق الربح 
 وـــــــة تعظيم النمـــــفرضي .3.4.2

س الربح، ؤسسة وليتعتقد هذه النظرية على أن املسريين خيتارون تعظيم النمو كهدف أساسي للم
 (.MARRIS ; 1964, MUELLER ; 1972لذلك يوجد عالقة تنافسية بني رحبية املؤسسة ومنوها )

 KALDOR & VERDOORN ونــــــــقان .4.4.2
( فإن إنتاجية املؤسسة ترتفع بتحسن منوها، KALDOR & VERDOORNحسب الباحثان )

 .(KALDOR, 1996) وعندما تزداد اإلنتاجية فإن مبيعات املؤسسة ترتفع أيضاا وابلتايل ترتفع رحبيتها

 ة الشركاتــــــــورحبية بني احلجم ـــــــــالعالق. 5.2
حبيتها من ؤسسة ور تباينت وجهات نظر الباحثني حول وجود عالقة اجيابية أو سلبية بني حجم امل

 خالل النظرايت التالية:
 ةـــــنظيميالنظرايت الت .1.5.2

ها من خالل لى رحبيتيُؤكد منظري هذه النظرايت على وجود عالقة وأتثري اجيايب حلجم املؤسسة ع
(، وتكاليف الوكالة WILLIAMSON ; 1985) (Coûts de transactions) املعامالت تكاليف

(Coûts d’agence) (JONSEN & MECKLING ; 1976.) 
 اقتصادايت السلمنظرايت  .2.5.2

يُعترب حجم املؤسسة عامل مهم وأساسي يف ُتديد رحبيتها، حيث يُؤكد حسب هذه النظرية 
( أن املؤسسات كبرية احلجم تستفيد من االقتصادايت السلمية، وابلتايل GLANCEY ; 1998الباحث )
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أي كلما زاد حجم املؤسسة زادت معه االقتصادايت توجد عالقة اجيابية بني حجم املؤسسة ورحبيتها، 
ومن بني الدراسات  (.2ومن مث زايدة رحبية املؤسسات. )أنظر الشكل واخنفضت تكاليف اإلنتاج السلمية 

 ،(FIEGENBAUM & KARNANI ; 1991)ث العلمية اليت تدعم هذا القول نذكر ما يلي: واألحبا
(GSCHWANDTNER ; 2005،) (ZGÜLBAS A al., 2006Ö،) (WU ; 2006،) (JONSSON ; 

2007،) (KARADUMAN ; 2012،) (MULE & AL., 2015.)  أما الدراسات اليت تُعاكس ذلك
أي أن العالقة بني احلجم ورحبية املؤسسة هي عالقة عكسية أن كلما زاد حجم املؤسسة اخنفضت رحبيتها 

 .AMATO et BURSON 2007( ،)BECKER BLEASE et. al. 2010( ،)KHATAP et)فنجد 

al 2011.) 
 : العالقة بني احلجم ورحبية الشركة2الشكل 

   

 
 
 
 
 
 

Source: (JOHN R. BECKER BLEASE., 2010, p. 8) 

 الدراســـــــة التطبيقيـــــــــة .3
عينة من  لى رحبيةع النمو واحلجميف هذا اجلزء من الورقة البحثية سوف حناول فحص وقياس أثر 

 الشركات املدرجة يف السوق املايل بدولة قطر.
 البياانت ادرــــــــمص .1.3

تعتمد هذه الدراسة يف مجع البياانت املتمثلة يف متغريات الدراسة واملستخرجة من القوائم املالية 
)ميزانيات وجداول حساابت النتائج( للشركات املدرجة يف بورصة قطر، حيث أن هذه الكشوفات املالية 
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 منشورة على موقع بورصة قطر.للشركات املعنية 
 راسةجمتمع وعينة الد. 2.3

شركة  47عددها  يتكون جمتمع الدراسة من مجيع الشركات املدرجة يف بورصة قطر واليت يُقدر
من البورصة  ةشرك 20أما العينة فقد مت انتقاء  .2017-2013مدرجة، وذلك خالل الفرتة املمتدة بني 

 وذلك لتحقيق أهداف الدراسة ومراعاةا ملا يلي:
  دراسة؛زاولت نشاطها بصفة عادية خالل فرتة الجيب أن تكون الشركة املنتقاة قد 
  اسة.توفر مجيع البياانت واملعلومات الالزمة للشركة املعنية خالل فرتة الدر 

 :ويف ما يلي قائمة عينة الشركات اليت أجريت عليها الدراسة العلمية
 ة قطرــــــــــركات املدرجة يف بورصـــــــــعينة الش: 1اجلدول 

 طاعـــــــــــالق ركةـــــــــإسم الش الشركةرمز  الرقم

1 QIMD .الصناعة الشركة القطرية للصناعات التحويلية 

2 QNCD .الصناعة شركة قطر الوطنية لصناعة اإلمسنت 

3 IQCD .الصناعة صناعات قطر 

4 QIGD .الصناعة جمموعة املستثمرين القطريني 

5 QEWS .الصناعة شركة الكهرابء واملاء القطرية 

6 AHCS .الصناعة شركة أعمال 

7 GISS .الصناعة شركة اخلليج الدولية للخدمات 

8 IGRD .الصناعة جمموعة استثمار القابضة 

9 QFLS .اخلدمات والسلع االستهالكية شركة قطر للوقود 

10 SIIS اخلدمات والسلع االستهالكية ة.شركة السالم العاملية لالستثمار احملدود 

11 MCGS اخلدمات والسلع االستهالكية اجملموعة للرعاية الطبية 
12 MCCS اخلدمات والسلع االستهالكية جممع شركات املناعي 

13 MERS اخلدمات والسلع االستهالكية شركة مرية للمواد االستهالكية 

14 WDAM اخلدمات والسلع االستهالكية شركة ودام الغذائية 
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15 QGMD  اخلدمات والسلع االستهالكية .لطبيةااألملانية للمستلزمات الشركة القطرية 

16 ZHCD اخلدمات والسلع االستهالكية شركة زاد القابضة 

17 UDCD .العقار الشركة املتحدة للتنمية 

18 QNNS النقل شركة املالحة القطرية 

19 GWCS النقل شركة اخلليج للمخازن 

20 ORDS Ooredoo االتصاالت 

 .2018. 10 .05، اتريخ التصفح: استناداا إىل بياانت موقع بورصة قطر الباحثمن إعداد املصدر: 

 متغريات ومنوذج الدراسة .3.3
 متغريات الدراسة .1.3.3

على  احلجمو ن النمو كل مما مدى اثر  إلجابة عن إشكاليتها املتمثلة فيلتحقيق أهداف الدراسة وا
 رحبية الشركات؟، قمنا ابالعتماد على املتغريات املوضحة يف اجلدول أدانه:

 : متغريات الدراسة2دول اجل
 املتغيــــــر التابع )الرحبيـــــــــة(

ROA: األصول ∑ ⁄النتيجة الصافية  
:ROE األصول ∑ ⁄النتيجة الصافية  

 املستقلـــــــــــــــــــــــة )النمو واحلجم(املتغيـــــــــــــــــرات 

:CRV (𝑡 − مبيعات الفرتة(1 [(𝑡 − مبيعات الفرتة(1 − (t)مبيعات الفرتة]⁄  

:CRTA (𝑡 − ∑ األصول للفرتة(1 [(𝑡 − –∑ األصول للفرتة(1 (𝑡)األصول للفرتة ∑]⁄  

:CRAF (𝑡 − ∑ األصول الثابتة للفرتة(1 [(𝑡 − –∑ األصول الثابتة للفرتة(1 (t)األصول الثابتة للفرتة ∑]⁄  

:TA ln  (املبيعات السنوية)

 الباحثمن إعداد املصدر: 
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 ـمتغي( ر منو املبيعاتCRV) 
ملبيعات اينت أن منو اليت تناولت موضوع منو املؤسسات بالعلمية واألحباث العديد من الدراسات 

لنمو  ت كمقياسهو املقياس األكثر شيوعاا، حيث أن معظم الباحثني استخدموا معدل منو املبيعا
 (.FITZSIMMONS, STEFFENS & DOUGLAS ; 2005املؤسسات )

 ( متغري منو إمجايل األصولCRTA) 
م ( أن منو األصول اإلمجالية يُعترب مقياس مهGRAY & JOHNSON ; 2011يرى كل من )

ة لرحبية ية كبري ومفيد جداا لنمو املؤسسة، حيث أن معدل منو األصول اإلمجالية ُيلك قدرة تفسري 
 .املؤسسات املستقبلية

 ( )غري اجلارية( متغري منو األصول الثابتةCRAF) 
، حيث منو املؤسسات يف قياس يُعترب منو األصول الثابتة )غري اجلارية( أحد املقاييس املهمة املعتمدة

 ية املؤسسة.د من رحبأن معدل منو األصول الثابتة ُُيكن أن يُولد املزيد من األرابح وابلتايل يزي
 ( متغري حجم املؤسسةTA) 

كبرية احلجم تستخدم   يُعترب حجم املؤسسة أحد املتغريات املؤثرة يف رحبيتها، حيث أن املؤسسات
 ; JANG & PARKمواردها بفعالية واحتمال تعرضها للمخاطر ضئيل، وابلتايل يزيد من أدائها ورحبيتها )

2011.) 
 ذج الدراسةامن .2.3.3

ؤسسة من جهة رحبية املو املؤسسة من جهة، وبني احلجم الختبار العالقة السببية بني النمو ورحبية 
 أخرى نصوغ معادالت االحندار كما يلي:

𝑅𝑂𝐴 =  𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑅𝑉𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝑅𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝑅𝐴𝐹𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡…...(1) 
𝑅𝑂𝐴 =  𝛽0 + 𝛽1𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡………………………………...(2) 
𝑅𝑂𝐸 =  𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑅𝑉𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝑅𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝑅𝐴𝐹𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡…...(3) 
𝑅𝑂𝐸 =  𝛽0 + 𝛽1𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡………………………………...(4) 
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 ائجــــــالنت حتليــــــــــل .4
 حتليل قوة االرتباط بني متغريات الدراسة  .1.4

 Corrélation) ابرسونلتحليل قوة االرتباط بني متغريات الدراسة مت االعتماد على معامل ارتباط 

de Pearson ُيستخدم هذا املعامل لقياس قوة االرتباط عندما تكون بياانت أحد املتغريين، (، وعادةا ما
أو بياانت املتغريين كليهما ال تتبع التوزيع الطبيعي، ومن خالل االختبار اإلحصائي املرافق لقيمة معامل 

 راسة.االرتباط ُُيكن اإلقرار بوجود أو عدم وجود عالقة خطية ذات داللة إحصائية بني متغريات الد
 : مصفوفة االرتباط بني متغريات الدراسة4 دولاجل

Corrélations 

 ROA ROE CRTA CRAF CRV TA 

ROA 

Corrélation de Pearson 1      

Sig. (bilatérale)       

N 100      

ROE 

Corrélation de Pearson ,867** 1     

Sig. (bilatérale) ,000      

N 100 100     

CRTA 

Corrélation de Pearson ,213* ,297** 1    

Sig. (bilatérale) ,034 ,003     

N 100 100 100    

CRAF 

Corrélation de Pearson ,182 ,278** ,790** 1   

Sig. (bilatérale) ,070 ,005 ,000    

N 100 100 100 100   

CRV 

Corrélation de Pearson ,167 ,205* ,456** ,396** 1  

Sig. (bilatérale) ,096 ,041 ,000 ,000   

N 100 100 100 100 100  

TA 

Corrélation de Pearson ,102 -,063 ,078 -,063 ,101 1 

Sig. (bilatérale) ,312 ,535 ,443 ,534 ,320  

N 100 100 100 100 100 100 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 
 بــــ:رات الدراسة، ـــــــــــــوضح مصفوفة االرتباط بني متغيــــــــــتُ 
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  التابع تغرياملبني ضعيفة وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة (ROA و ) املتغريات املستقلة(CRTA, 

CRAF, CRV, TA ) على  0,102، 0,167، 0,182، 0,213: ــــــُقدر معامل االرتباط بـحيث
 الرتتيب، مما يُفسر على أن كلما زاد منو املؤسسة وتوسع حجمها زادت رحبيتها ممثلة ابلعائد على األصول؛

  املتغري التابعبني ضعيفة وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة (ROE و ) املتغريات املستقلة(CRTA, 

CRAF, CRV, ) على وجه الرتتيب، مما  ،0,205، 0,278، 0,297ُقدر معامل االرتباط بـ: حيث
 يُفسر على أنه كلما زاد منو املؤسسة زادت رحبيتها املمثلة ابلعائد على حقوق امللكية؛

  د عالقة ارتباط وجو( ارتباط عكسية ضعيفة بني املتغري التابعROEومتغري احل )( جمTA حيث قدر ،)
لكية عائد على حقوق املمما يُفسر على أن كلما زاد حجم املؤسسة اخنفض ال ،0,063-معامل االرتباط بــ 
 والعكس صحيح.

 لــــودرجة التحم(  VIF) معامل تضخم التبايناختبار . 2.4
 الت االحندار،ملعام ئياإلحصاتُعترب مشكلة االرتباط املتعدد إحدى املشاكل اليت ُتواجه التقدير 

اد دد مت االعتماط املتعحيث ُيصبح من الصعب ُتديد اآلاثر املنفصلة للمتغريات، ولتقييم مشكلة االرتب
يم كل متغري والذي يُبني درجة التباين يف ق ،(« Variance Inflation Factor « VIF) اختبارعلى 

 إىل عدم وجود ارتباط ( فإن هذا ُيشريVIF < 10من املتغريات املستقلة، وكقاعدة عامة إذا كانت قيمة )
 أدانه:  اجلدولمتعدد بني قيم كل متغري من متغريات الدراسة. النتائج املتوصل إليها مبينة يف

 ملتغريات الدراسة ودرجة التحمل(VIF)  التباينمعامل تضخم اختبار : 5اجلدول 
Coefficients 

Modèle 
Statistiques de colinéarité 

Tolérance VIF 

1 

CRV ,782 1,278 

CRTA ,340 2,938 

CRAF ,358 2,790 

TA ,945 1,058 

a. Variable dépendante : ROA 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 
وذلك جلميع املتغريات  10أقل من  VIFنتائج اجلدول أعاله يتضح أن كل قيم من خالل 
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املتغريات (، مما يدل على عدم وجود ارتباط متعدد بني CRV, CRTA, CRAF, TAاملستقلة )
 .% 10(، واليت جاءت مبعامل أكرب من Toléranceاملستقلة، ومما ُيكد هذه النتيجة، نتائج قوة التحمل )

(Belsley, 2005) ، فرضيات الدراسة. الختبارولعدم وجود ارتباط عايل ُُيكن إجراء االحندار املتعدد 
 اختبار التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة .3.4

لبيان التوزيع الطبيعي ملتغريات  (KOLMOGOROV-SMIRNOV)قمنا ابستخدام اختبار 
 الدراسة، والنتائج املتحصل عليها ممثلة يف اجلدول أدانه:

 ( ملتغريات الدراسةKOLMOGOROV-SIMIRNOVار )ـــــــاختب :6 جدول
Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon 

 CRV CRTA CRAF TA ROA ROE 

N 100 100 100 100 100 100 

Paramètres 

normauxa,b 

Moyenne ,05028 ,050058 ,04423 19,6499 ,07388 ,11548 

Ecart type ,29288 ,18860 ,25563 2,43862 ,05539 ,09850 

Différences les 

plus extrêmes 

Absolue ,149 ,202 ,216 ,170 ,084 ,125 

Positif ,149 ,202 ,202 ,140 ,051 ,078 

Négatif -,140 -,168 -,216 -,170 -,084 -,125 

Statistiques de test ,149 ,202 ,216 ,170 ,084 ,125 

Sig. Asymptotique 

(bilatérale) 
,000c ,000c ,000c ,000c ,082c ,001c 

a. La distribution du test est Normale. 

b. Calculée à partir des données. 

c. Correction de signification de Lilliefors. 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 
 ,CRV, CRTAمن خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله يتضح أن بياانت املتغريات املستقلة )

CRAF, TA( واملتغري التابع )ROE( غري موزعة توزيعاا طبيعياا، ألن قيمة )Sig < 0,05 أما بياانت ،)
عدد املشاهدات لكل متغري  أن(. ومبا Sig > 0,05( فهي موزعة توزيعاا طبيعياا ألن )ROAاملتغري التابع )

( بني احلجم الصغري واحلجم الكبري للمشاهدات 30مشاهدة وتفوق احلد الفاصل ) (100)
(BERENSON, 1999) ية مثل اختبار االحندار االختبارات اإلحصائية املعلم، لذل ُُيكن استخدام

 املتعدد.
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 اتــــــــار الفرضيـــــــاختب  .4.4
 رصة قطر.جة يف بو : أثر النمو على معدل العائد على األصول للشركات املدر الفرضية األوىل 

01Hملدرجة يف اشركات : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو ومعدل العائد على األصول لل
 بورصة قطر.

11Hرجة يف بورصة ات املد: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو ومعدل العائد على األصول للشرك
 قطر.

 النتائج املتحصل عليها موضحة يف اجلدول أدانه
 (ROA) على العائد على األصولنتائج التحليل اإلحصائي ألثر النمو : 7جدول 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 

Régression ,016 3 ,005 1,746 ,003b 

Résidus ,288 96 ,003   

Total ,304 99    

a. Variable dépendante : ROA 

b. Prédicteurs : (Constante), CRAF, CRV, CRTA 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 
فرضية ال نرفضوابلتايل  (Sig = 0,003 < 0,05)من نتائج اجلدول أعاله يتضح أن قيمة 

ونقبل  صولائد على األومعدل الع النمووجد عالقة ذو داللة إحصائية بني تُ  اليت تدعي أنه الالصفرية 
، أي أن صولد على األالفرض البديل الذي يدعي وجود عالقة ذو داللة إحصائية بني النمو ومعدل العائ

 أتثري على العائد على األصول. له منو الشركة
ساهم يف تُ اليت  (CRV, CRTA, CRAF)املوايل يُوضح املتغريات املتنبئة  (08)اجلدول رقم 

مما يدل  0,05 ةيمن مستوى املعنو  قلأ Sigحيث تظهر قيم  (ROA)التنبؤ بقيمة العائد على األصول 
 .النمو متغرياتعلى معنوية معامالت 

 )املتغري املتوقع( ROA: نتائج التحليل اإلحصائي ألثر النمو على 8اجلدول 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés t Sig. 

B Ecart standard Bêta 
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1 

(Constante) ,071 ,006  12,404 ,000 

CRV ,017 ,021 ,088 ,782 ,036 

CRTA ,044 ,049 ,150 ,894 ,024 

CRAF ,006 ,035 ,029 ,178 ,009 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 

 رصة قطر.رجة يف بو أثر احلجم على معدل العائد على األصول للشركات املد: الفرضية الثانية 
02H درجة يف ركات املاألصول للش: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم ومعدل العائد على

 بورصة قطر.
12Hرجة يف ات املد: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم ومعدل العائد على األصول للشرك

 بورصة قطر.
 النتائج املتحصل عليها موضحة يف اجلدول أدانه

 (ROA) على العائد على األصولنتائج التحليل اإلحصائي ألثر احلجم : 9جدول 
ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 

Régression ,003 1 ,003 1,033 ,312b 

Résidus ,301 98 ,003   

Total ,304 99    

a. Variable dépendante : ROA 

b. Prédicteurs : (Constante), TA 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 
لفرضية الصفرية وابلتايل نقبل ا (Sig = 0,312 > 0,05)من نتائج اجلدول أعاله يتضح أن قيمة 

أي أن حجم  األصول، اليت تدعي أنه ال ُتوجد عالقة ذو داللة إحصائية بني احلجم ومعدل العائد على
ذي ال (TA) ملتغري املتنبأااملوايل يُوضح  (10)الشركة ليس له أتثري على العائد على األصول. اجلدول رقم 

 ةستوى املعنويأكرب من م Sig ةحيث تظهر قيم (ROA) ساهم يف التنبؤ بقيمة العائد على األصوليُ 
 .احلجممما يدل على عدم معنوية معامل متغري  0,05
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 )املتغري املتوقع( ROAعلى  احلجم: نتائج التحليل اإلحصائي ألثر 10اجلدول 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 

  بورصة يفت املدرجة امللكية للشركا: أثر النمو على معدل العائد على حقوق الثالثةالفرضية 
 قطر.

03H كات املدرجة للشر  كيةعلى حقوق املل: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو ومعدل العائد
 يف بورصة قطر.

13H املدرجة يف  للشركات على حقوق امللكية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو ومعدل العائد
 بورصة قطر.

 املتحصل عليها موضحة يف اجلدول أدانه النتائج
 (ROE) حقوق امللكيةعلى العائد على نتائج التحليل اإلحصائي ألثر النمو : 11جدول 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 

Régression ,095 3 ,032 3,499 ,018b 

Résidus ,866 96 ,009   

Total ,961 99    

a. Variable dépendante : ROE 

b. Prédicteurs : (Constante), CRAF, CRV, CRTA 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 
( وابلتايل نرفض الفرضية Sig = 0,018 <0,05من نتائج اجلدول أعاله يتضح أن قيمة )

ومعدل العائد على  النمودعى أنه يوجد عالقة ذو داللة إحصائية بني ت يتال ةالبديل يةالصفرية ونقبل الفرض
( 12أتثري على العائد على حقوق امللكية. اجلدول رقم ) منو الشركة له(، أي أن ROEحقوق امللكية )

اليت ُتساهم يف التنبؤ بقيمة العائد على  (CRV, CRTA, CRAF)املوايل يُوضح املتغريات املتنبئة 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés t Sig. 

B Ecart standard Bêta 

1 
(Constante) ,028 ,045  ,626 ,533 

TA ,002 ,002 ,102 1,016 ,312 



 

ورصة قطر خالل بدرجة يف املؤسسات االقتصادية، دراسة قياسية على الشركات املأثر النمو واحلجم على رحبية 
 2017-2013الفرتة 

  

89 

مما يدل على معنوية  0,05 ةمن مستوى املعنوي أقل Sigحيث تظهر قيم  (ROE)حقوق امللكية 
 (.CRV, CRTA, CRAFاملتغريات )معامالت 

 )املتغري املتوقع( ROEعلى  النمونتائج التحليل اإلحصائي ألثر  :12جدول 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés t Sig. 

B Ecart standard Bêta 

1 

(Constante) ,108 ,010  10,919 ,000 

CRV ,028 ,037 ,083 ,761 ,048 

CRTA ,091 ,085 ,174 1,064 ,037 

CRAF ,042 ,061 ,108 ,681 ,008 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 

  ورصة باملدرجة يف  للشركات على حقوق امللكيةالعائد أثر احلجم على معدل : الرابعةالفرضية
 قطر.

04H كات املدرجة للشر  كيةعلى حقوق املل: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم ومعدل العائد
 يف بورصة قطر.

14H املدرجة يف  للشركات على حقوق امللكية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم ومعدل العائد
 بورصة قطر.

 النتائج املتحصل عليها موضحة يف اجلدول أدانه
 (ROE) حقوق امللكيةعلى العائد على  احلجمنتائج التحليل اإلحصائي ألثر : 13جدول 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 

Régression ,004 1 ,004 ,387 ,535b 

Résidus ,957 98 ,010   

Total ,961 99    

a. Variable dépendante : ROE 

b. Prédicteurs : (Constante), TA 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 
الفرضية الصفرية  نقبل( وابلتايل Sig = 0,535 > 0,05من نتائج اجلدول أعاله يتضح أن قيمة )



 

 خليفـــــــــــــــة احلاج
 

90 

(، ROEومعدل العائد على حقوق امللكية ) احلجميوجد عالقة ذو داللة إحصائية بني ال دعى أنه ت اليت
( املوايل يُوضح 14أتثري على العائد على حقوق امللكية. اجلدول رقم ) حجم الشركة ليس لهأي أن 

 ةحيث تظهر قيم (ROE)اليت ُتساهم يف التنبؤ بقيمة العائد على حقوق امللكية  (TA)املتغريات املتنبئة 
Sig متغري احلجم. معنوية معاملعدم مما يدل على  0,05 ةمن مستوى املعنوي أكرب 

 )املتغري املتوقع( ROEعلى  احلجمنتائج التحليل اإلحصائي ألثر  :14جدول 
Coefficientsa 

Modèle 
Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 

t Sig. 
B Ecart standard Bêta 

1 
(Constante) ,165 ,081  2,050 ,043 

TA -,003 ,004 -,063 -,622 ,535 

a. Variable dépendante : ROE 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 
 : ملخص اختبار فرضيات الدراسة15جدول 

 القرار ــــاءــــــاإلدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرضية
01H  ألصول ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو ومعدل العائد على ا

 للشركات املدرجة يف بورصة قطر.
 مرفوضة

11H  ركات للشول توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو ومعدل العائد على األص
 املدرجة يف بورصة قطر.

 مقبولة

02H  ألصول ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم ومعدل العائد على ا
 للشركات املدرجة يف بورصة قطر.

 مقبولة

12H  ركات ول للشتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم ومعدل العائد على األص
 املدرجة يف بورصة قطر.

 مرفوضة

03H   كيةوق امللعلى حقتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو ومعدل العائد ال 
 للشركات املدرجة يف بورصة قطر.

 مرفوضة

13H   مللكيةاعلى حقوق توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو ومعدل العائد 
 للشركات املدرجة يف بورصة قطر.

 مقبولة
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H04   لكيةوق املعلى حقال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم ومعدل العائد 
 للشركات املدرجة يف بورصة قطر.

 مقبولة

H14   مللكيةاعلى حقوق توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم ومعدل العائد 
 .للشركات املدرجة يف بورصة قطر

 مرفوضة

 الباحثمن إعداد  :املصدر

 ةــــــــاخلامتـ .5
ركات حبية الشر يف هذه املسامهة البحثية حاولنا فحص وقياس أثر كل من النمو واحلجم على 

بعض األدبيات  ، من خالل تناول2017إىل  2013املدرجة يف بورصة قطر خالل فرتة زمنية متتد من 
 الية:لنقاط التااستخالص على ضوء ما سبق ُُيكـــــن وأشهرها واليت تطرقت إىل ذات املوضوع، و 

 بني احلجم و  جهة،ن تباين وجهات النظر خبصوص العالقة املوجودة بني النمو ورحبية الشركات م
لشركات رحبية ا ورحبية الشركات من جهة أخرى، فالبعض من يرى أن هناك أثر اجيايب للنمو على
الل كات من خوالبعض يرى عكس ذلك، كما يعتقد البعض أن للحجم أثر اجيايب على رحبية الشر 

 وفورات احلجم اليت تستفيد منها الشركات مما ينعكس ابإلجياب على رحبيتها؛
  ت فق مع النظرايهذا يتواأثبتت دراستنا بوجود عالقة ذو داللة إحصائية بني منو الشركة ورحبيتها و

كية لـ السيظرية الكاملفسرة للعالقة بني النمو ورحبية الشركة على غرار نظرية قيد التمويل، الن
RICARDO فرضية تعظيم النمو، وقانون ،KALDOR & VERDOORN؛ 

  أثبتت دراستنا بعدم وجود عالقة ذو داللة إحصائية بني حجم الشركة ورحبيتها وهذا يتعارض مع
النظرايت املفسرة للعالقة بني حجم الشركة ورحبيتها على غرار نظرية تكاليف املعامالت ونظرية تكاليف 

ونظرايت اقتصادايت السلم، لكن نتائج دراستنا تتوافق مع  ،JENSEN & MECKLINGالوكالة لــ 
 & AMATO)الدراسات اليت عدم وجود عالقة بني حجم الشركة ورحبيتها غلى غرار دراسة كل من 

BURSON 2007( ،)BECKER BLEASE &. Al. 2010( ،)KHATAP &. al. (2011). 
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 NARDLالنموذج غري اخلطي  ابستخدام :على سعر الذهب العاملي النفطحتليل أثر تطور سعر 
Analysis of the impact of oil price on the world price of gold: using a 

non-linear NARDL model  

  بوسنة حممد رضا
  bousenna.reda@univ-oeb.dzجامعة أم البواقي، 
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 ملخص
أسعار الذهب العامليني، ألسعار النفط على االجل  طويل ثرلألتضمنت هذه الدراسة على حتليل 

، وهذا 2017اىل ديسمرب  2010ابالعتماد على بياانت شهرية للسلعتني خالل الفرتة من جانفي 
 .NARDL سلوب االحندار الذايت لإلبطاء املوزعألابستخدام الشكل غري اخلطي 

مت التوصل اىل وجود أثر غري ، Eviews 9بعد تقدير معامل النموذج ابستخدام الربانمج االحصائي 
التقلبات فقط  أنهخطي وغري متجانس لتقلبات أسعار النفط على سعر الذهب، حيث مت التوصل اىل 
التقلبات املوجبة  ماأالسالبة لسعر النفط هلا أثر سالب ومعنوي على سعر الذهب يف املدى القصري والطويل، 

ن معدل التضخم كان له أثر موجب ومعنوي على سعر أتوصل أيضا اىل مل يكن هلا أي أثر معنوي؛ كما مت ال
 قيمة الدوالر األمريكي كان أثرها سالبا يف املدى القصري فقط.ما أالذهب يف املدى الطويل، 

 سعر الذهب، سعر النفط، معدل التضخم، قيمة الدوالر األمريكي، النماذج غري اخلطية. :يةكلمات مفتاح
 JEL: C22 ،G15 ،Q43 اتتصنيف

Abstract:  

This study included an analysis of the long-term impact of oil prices on 

gold prices. Based on monthly data of the two commodities during the period 

from January 2010 to December 2017. Using a non-linear NARDL model. 

After estimating the model’s parameters using Eviews 9 software. We  
__________________________________________ 
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found a non-linear and asymmetric effect of oil price fluctuations on the price 

of gold. Where that, only negative fluctuations of the oil’s price have a 

negative and significant impact on the price of gold, in the short and long 

term. We also found that the inflation rate had a positive and significant 

impact on the price of gold in the long term. The value of the US dollar has 

had a negative impact only in the short term. 

Keywords: gold price, oil price, inflation rate, dollar value, nonlinear 

models.  

Jel Classification Codes : C22, G15, Q43 

  :مقدمة .1
يعترب كل من الذهب والنفط من اهم السلع االسرتاتيجية، خصوصا منذ العقود األخرية السابقة، 

يف البداية أساس كان الذهب  على اعتبار ان حيث أصبحت هاتني السلعتني موقع اهتمام العديد من الدول، 
 رمز للثروة ملختلف الدول.قيمة خمتلف العمالت، بطريقة مباشرة او غري مباشرة، وهلذا مت اعتبار تلك السلعة 

التقلبات اليت عرفتها هاتني السلعتني خالل السنوات األخرية، حيث مل تعد أسعار هذه السلع  وبعد
حتت أتثري قوى العرض والطلب عليها فقط، وامنا أصبحت تتأثر بتقلباهتا وتقلبات أسعار سلع أخرى ذات 

ول حتليل شكل العالقة بينهما؛ ومع وقوع احداث وهذا ما لفت اهتمام العديد من الباحثني حصلة هبا، 
، زاد االهتمام اكثر بتحليل شكل تلك العالقة، وهذا من اجل 2007/2008االزمة املالية العاملية لسنة 

توضيح مسار تطور أسعار السلعتني والعوامل املؤثرة هبا، اىل جانب حتديد مدى قدرة الذهب على مواجهة 
 الل زمن االزمة.عار بقية السلع واملنتجات املادية واملالية خالتقلبات اليت حدثت يف أس

مت التوصل خالل العديد من الدراسات اليت درست العالقة بني املتغريين، ابالعتماد على العديد من 
املؤشرات وابستخدام جمموعة خمتلفة من األدوات اإلحصائية، اىل نتائج خمتلفة، وابلتايل فانه مل يتم الفصل 

بني املتغريين، والعوامل املؤثرة فيه؛ وبناء على ذلك هتدف هذه الدراسة اىل حتليل  للعالقة كل احلقيقيالش يف
 أثركيف العالقة بني أسعار املتغريين يف األسواق الدولية، وذلك من خالل اإلجابة على اإلشكالية التالية: 

 على أسعار الذهب العاملية؟ النفطسعر 
 قة مت طرح األسئلة الفرعية التالية:ولتحليل اإلشكالية الساب
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  على سعر الذهب العاملي يف املدى القصري؟ النفطسعر  أثركيف 
  على سعر الذهب العاملي يف املدى الطويل؟ النفطسعر  أثركيف 

 ولإلجابة على تلك التساؤالت الفرعية مت وضع الفرضيتني التاليتني:
  موجب وخطي يف املدى القصري.أثر سعر النفط على سعر الذهب العاملي هو أثر 
  موجب وخطي يف املدى الطويل. ثرأأثر سعر النفط على سعر الذهب العاملي هو 

كل من سعر النفط ومعدل التضخم ومؤشر الدوالر األمريكي على   أثرهتدف هذه الدراسة اىل حتليل 
خالل العمل على حتديد شكل  سعر الذهب العاملي، خالل الفرتة اليت تلت االزمة املالية العاملية، وهذا من

 .والثاين هو غري خطي ابستخدام منوذجني احصائيني أحدمها خطيتلك العالقة، 
عناصر أساسية، تعرض العنصر األول منها اىل االدبيات  أربعةما تبق من هذه الدراسة على  مت تقسيم

ومنهجية الدراسة، اما العنصر الثالث بياانت النظرية وامليدانية للدراسة، بينما تعرض العنصر الثاين منها اىل 
 فقد تضمن تقدير ملعامل منوذج الدراسة ومناقشتها، اما العنصر الرابع فتمثل يف اخلامتة.

  دبيات النظرية للدراسة واألدبيات امليدانية األ .2
 األمهية االقتصادية للذهب 1.2

وحفظ قيمتها من  ،الدخار األموالان ينظر اىل الذهب على انه احسن وسيلة ك  ،منذ القرون املاضية
الرتاجع، سواء على مستوى االفراد او على مستوى الدول، حيث كان لديهم ثقة كبرية يف عدم أتثره ابلتقلبات 

، (Reboredo & Rivera-Castro, 2014)اليت ميكن ان حتدث يف أسواق خمتلف السلع واخلدمات
غري انه خالل السنوات األخرية، شهدت هذه السلعة اهتماما متزايدا من قبل الباحثني من اجل حتليل مدى 

حقية هذه السلعة هبذه الثقة املوضوعة هبا؛ ومت التمييز يف تلك الدراسات بني وظيفتني رئيسيتني للذهب أ
ضد التقلبات يف األسواق  (Hedge)، ووسيلة للتحوط (Safe-haven Asset) ومها كونه حافظ للقيمة 

ويتم التمييز بني الوظيفتني من حيث انه  ،(Reboredo, 2013)املالية وأسواق خمتلف السلع واخلدمات
من اجل تصنيف سلعة او أداة مالية معينة على اهنا حافظة للقيمة فانه جيب ان يتميز سوق تلك السلع 

 ,Baur & Lucey)لتقلبات اليت حتدث يف بقية األسواق خالل أوقات االزماتمستقل وال يتأثر اب
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، بينما ميكن تصنيف سلعة أو أداة مالية معينة على اهنا أداة للتحوط، اذا متيزت سوق تلك السلعة، (2010
 ,Joy)ق خالل كل األوقات، وليس خالل أوقات االزمات فقطأبهنا مستقلة عن التقلبات يف بقية األسوا

2011). 
دراسة ان يكون الذهب كحافظ للقيمة، جند ومن بني الدراسات اليت توصلت اىل إمكانية 

(Chkili, 2017) ودراسة ،(Iqbal, 2017) دراسة ؛ بينما ركزت(Hood & Malik, 2013) 
بينما توصلت لى أمهية الذهب كأداة للتحوط. ، ع(He, O'Connor, & Thijssen, 2018) ودراسة
ان هناك بعض احلاالت مل يستطع فيها الذهب ان يكون اىل   (Wang, Lee, & Thi, 2011)دراسة 

 أداة للتحوط.
 سعر الذهباملناهج املفسرة للعالقة بني سعر النفط و  2.2

حاول العديد من الباحثني تفسري العالقة بني تطور أسعار النفط وأسعار الذهب العامليني، من خالل 
االعتماد على بعض النماذج والقنوات اليت ميكن ان تربط بني املتغريين، ومن أبرز القنوات املعتمدة يف هذا 

 اجملال، ميكن ذكر القنوات التالية:
  (The Inflation Channel)قناة التضخم  1.2.2

حيث يفرتض أصحاب هذا املنهج ان أي ارتفاع يف أسعار النفط، ميكن ان يؤدي اىل ارتفاع يف 
املستوى العام لألسعار، وهذا بسبب ارتفاع تكلفة انتاج ونقل املنتجات، خاصة يف الدول املستوردة للنفط، 

بلد، مما حيفز املستثمرين املاليني اىل التحول لالستثمار وابلتايل فان هذا يؤدي اىل ارتفاع مستوى التضخم يف ال
يف الذهب، بدال من االستثمار يف بقية األصول، نظرا لثقتهم يف هذا املعدن من حيث قدرته على احلفاظ 

سعر الذهب  ذا املعدن، وكميته احملدودة، فانعلى القيمة وتنميتها يف املستقبل، ونتيجة للطلب املتزايد على ه
ي سوف يعرف ارتفاعا، وعليه يرى أصحاب هذا املنهج، ان ارتفاع أسعار النفط أدى اىل ارتفاع أسعار العامل

 (. Satish Kumar , 2017) التضخم  بزايدةالذهب بطريقة غري مباشرة، وهذا مرورا 
 (the Economic Growth channel)قناة النمو االقتصادي  2.2.2

يفرتض أصحاب هذا املنهج ان ارتفاع أسعار النفط يؤثر سلبا على النمو االقتصادي، خاصة يف 
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الدول املستوردة للنفط، مما يؤدي اىل تراجع أسعار األصول املالية هبا، وهذا ما يدفع املستثمرين اىل االستثمار 
 ه ارتفاع يف أسعار الذهب؛يف الذهب بدال من االستثمار يف تلك األصول، وهذا ما ميكن ان يرتتب عن

 (the Export Revenue Channel)قناة عوائد التصدير  3.2.2

يرى أصحاب هذا الفكر انه عند ارتفاع أسعار النفط يف السوق العاملية فان هذا يؤدي اىل ارتفاع 
عوائد التصدير للدول املصدرة للنفط، وابلتايل فان هذه األخرية سوف تقوم ابقتناء الذهب كوسيلة للحفاظ 

وابلتايل ارتفاع  ،يف العاملميكن ان يساهم يف زايدة الطلب على الذهب  مماعلى العوائد املتحصل عليها، 
 (Ewing & Malik, 2013)أسعاره.

ضح ان كل القنوات تتفق على وجود أثر موجب ألسعار النفط توبعد عرض التفسريات السابقة، ي
الذهب، غري ان ذلك األثر هو غري مباشر، وامنا يعتمد على العديد من املتغريات األخرى على أسعار 

املفسرة، ولكن السؤال الذي يطرح هنا، ما هي القناة األكثر واقعية يف تفسري العالقة بني املتغريين؟، وهل 
ئلة قام العديد من ميكن ان تكون هناك تفسريات أخرى للعالقة بني املتغريين؟ ولإلجابة على هذه األس

الباحثني بدراسة العالقة بني املتغريين على ارض الواقع، واختلفت النتائج املتوصل اليها ابختالف البياانت 
 دبيات امليدانية يف هذا اجملال.هم األاملستخدمة، والعنصر القادم يتضمن عرض أل

 دبيات امليدانيةاأل 3.2
بتطور أسعار الذهب حمور اهتمام العديد من لقد شكل موضوع تطور أسعار النفط وعالقتها 

ابالعتماد على جمموعة  ،الدراسات، حيث حاولت تلك الدراسات العمل على حتليل العالقة بني املتغريين
خمتلفة من النماذج اإلحصائية، حيث اختلفت تلك الدراسات فيما بينها من حيث شكل العالقة املدروسة 

، أي هل مت حتليل العالقة املباشرة بني املتغريين، او حتليل العالقة بطريقة بني سعري النفط والذهب العامليني
غري مباشرة من خالل االعتماد على متغريات أخرى مفسرة، اىل جانب وجود دراسات حاولت حتليل العالقة 

 يف ظل حدوث أزمات مالية واقتصادية.
 ,Narayan) املتغريين، جند دراسة ومن بني الدراسات اليت ركزت على حتليل العالقة املباشرة بني

Narayan, & Zheng, 2010)،  حيث عاجلت هاته الدراسة جمموعة من البياانت اليومية لألسعار
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شهر، لكل من أسعار النفط والذهب،  12الفورية وعقود املستقبليات ذات فرتات استحقاق من شهر اىل 
، ومت التوصل اىل وجود تكامل (cointegration test)وهذا ابالعتماد على اختبارات التكامل املشرتك 

 مشرتك لألسعار احلالية و املستقبلية للمتغريين خالل فرتة الدراسة.   
اعتمدت هذه الدراسة على بياانت يومية  (Lee, Huang, & Yang, 2012)راسة لـ وهناك د

يت ذات التباين لعقود املستقبليات لكل من النفط والذهب، ومت معاجلتها ابالعتماد على مناذج االحندار الذا
(، وتوصلت الدراسة اىل ECMومناذج تصحيح اخلطأ ) ( GARCH) الشرطي غري املتجانس املعممة 

 & Tiwari)يف اجتاه واحد لسعر النفط على سعر الذهب. وهناك أيضا دراسة  أثروجود 

Sahadudheen, 2015)لنفط وسعر الذهب يف اهلند، ، حيث حاول الباحثان حتليل العالقة بني سعر ا
، وبعد حتليل البياانت 2013اىل غاية أوت  1990حيث اعتمدا على بياانت شهرية خالل الفرتة من أفريل 

، توصلت الدراسة اىل وجود اثر موجب ألسعار (GARCH)ابالعتماد على اشكال خمتلفة من مناذج 
ينتج عنه ارتفاع  %10سعار النفط بـ النفاط على أسعار الذهب، وحسب تلك النتائج فان ارتفاع أ

 يف أسعار الذهب؛  %4,7بـ
ركز الباحثان على  (BOUSSALEM & ELHANNANI, 2015)ويف دراسة أخرى لـ 

سعر الذهب وسعر صرف الدوالر األمريكي مقابل  ،سعر النفط اخلامكل من املباشرة بني   حتليل العالقة
اىل نوفمرب  1972وحدات الساحب اخلاصة، من خالل اعتماد بياانت شهرية خالل الفرتة جانفي 

متعدد املتغريات، وتوصلت اىل ان التباين يف أسعار الذهب  ( GARCH) ، وهذا ابعتماد منوذج 2014
مباشر لتغريات أسعار النفط على أسعار  أثركان نتيجة تغريات أسعار صرف الدوالر، وابلتايل عدم وجود 

اىل عدم  (Shahbaz, Balcilar, & Ozdemir, 2017) الذهب. ويف نفس السياق توصلت دراسة
وجود عالقة خطية بني أسعار عقود مستقبليات النفط والذهب، حيث مت معاجلة بياانت أسبوعية ألسعار 

قة تلك العال املادتني، ابالعتماد على جمموعة من اختبارات السببية اخلطية وغري اخلطية، ومت التوصل اىل ان
 هي عالقة غري خطية.

فرضية وجود عالقة غري خطية يف اجتاهني بني سعر  (Kumar, 2017)كما تدعم نتائج دراسة 
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النفط وسعر الذهب، وهذا بعد حتليل بياانت شهرية ألسعار النفط وسعر الذهب يف اهلند، خالل الفرتة من 
، وأسلوب Grangerلـ  غري اخلطي، ابالعتماد على اختبار السببية 2016اىل أفريل  1990أفريل 

ARDL  غري اخلطي، حيث اختلف شكل تلك العالقة يف املدى الطويل، أي ان العالقة بني املتغريين هي
(، وهي نفس النتيجة اليت توصلت هلا  nonlinear and asymmetric) عالقة غري خطية ومتباينة 

 ، واليت اعتمدت على نفس منهجية الدراسة السابقة.(Kanjilal & Ghosh, 2017) دراسة
ومن بني الدراسات اليت عاجلت موضوع العالقة بني أسعار النفط والذهب بطريقة غري مباشرة، جند 

اليت اعتمدت يف تفسري العالقة على جمموعة من املتغريات تشمل كل من:  (Šimáková, 2011)دراسة 
، معدل الفائدة لسندات اخلزينة ذات (Consumer Price Index (CPI))مؤشر أسعار االستهالك 

، مؤشر (Rate of U.S. three-month Treasury bills (TB3MS))اشهر 3فرتة استحقاق ب 
 (Index of industrial production and capacity utilization (IND))اإلنتاج الصناعي 

، وتوصلت الدراسة اىل وجود (Gold mining index (GMI))ومؤشر الشركات املنجمية للذهب 
 عالقة مباشرة بني أسعار النفط وأسعار الذهب. 

تدة بني ماي على بياانت شهرية يف الفرتة املم (Le & Chang, 2012)وهناك دراسة أخرى ل 
، اعتمد فيها الباحثان على بياانت األسعار الفورية لكل من النفط والذهب اىل 2011وأفريل  1994

جانب بياانت كل من سعر صرف الدوالر مقابل سلة من العمالت، سعر الفائدة للمدى القصري 
(LIBOR) التداول،  مؤشر (The Morgan Stanley Capital International (MSCI 

ACWI IMI)) مؤشر اإلنتاج الصناعي العاملي، وبعد معاجلة البياانت ابالعتماد على أسلوب متجهات ،
 ، توصل الباحثان اىل وجود عالقة غري خطية بني املتغريين.(SVAR)االحندار الذايت املتعدد اهليكلية 

توصلت اىل نتائج خمتلفة للنتائج السابقة وهذا  (Chang, Huang, & Chin, 2013)دراسة 
ة التايوان، يني وسعر صرف الدوالر مقابل عملبعد دراسة العالقة بني كل من سعر النفط والذهب العامل

، حيث مت التوصل اىل 2011اىل ديسمرب  2007من سبتمرب ابالعتماد على بياانت يومية خالل الفرتة 
 عدم وجود أي عالقة بني املتغريات الثالثة املدروسة.
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حاول الباحثون حتليل العالقة  (Singhal, Choudhary, & Biswal, 2019)ويف دراسة 
اىل جانب سعر صرف الدوالر مع البريسو املكسيكي  ،طويلة االجل بني كل من سعر النفط والذهب العامليني

 املوزعة املتباطئةمنوذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية ومؤشر بورصة املكسيك، وابالعتماد على 
(ARDL) سعر الذهب يؤثر إجيااب على مؤشر بورصة املكسيك، اما سعر النفط  الدراسة اىل ان، وتوصلت

 فيؤثر سلبيا على كل من سعر الذهب ومؤشر البورصة املكسيكية.
ظهرت يف السنوات األخرية جمموعة من الدراسات، حاولت حتليل أثر  ،إضافة اىل الدراسات السابقة

الذي حاول من  (Khalfaoui, 2018)، ومن بينها دراسة العالقة بني املتغريينزمات املالية العاملية على اال
 03ن خالهلا حتليل العالقة بني املتغريين خالل ثالث مراحل أساسية: هي فرتة ما قبل االزمة املالية ومتتد م

اوت  31اىل  2007جويلية  17، وفرتة االزمة ومتتد من 2007جويلية  16اىل  2007جانفي 
، حيث مت 2016أكتوبر  11اىل غاية  2009سبتمرب  01، وفرتة ما بعد االزمة ومتتد من 2009

كسية بني استخدام األسعار الفورية اليومية لكل من النفط والذهب العامليني، ومت التوصل اىل وجود عالقة ع
 املتغريين اثناء مرحلة االزمة، اما بعدها فقد كانت العالقة ضعيفة بني املتغريين. 

  بياانت ومنهجية الدراسة .3
 :بياانت ومنوذج الدراسة 1.3

من اجل حتليل العالقة طويلة االجل لسعر النفط وسعر الذهب العامليني، مت االعتماد على بياانت 
، حيث مت اختيار هذه الفرتة على أساس كوهنا 2017اىل ديسمرب  2010شهرية تغطي الفرتة من جانفي 

قة فان العالقة بني ، وحسب بعض الدراسات الساب2007/2009الفرتة اليت تلي فرتة االزمة املالية العالية 
الفرتة كانت خمتلفة عن العالقة بينهما خالل فرتة االزمة وقبلها، ومت استخدام سعر  هذهاملتغريين خالل 

واليت مت احلصول عليها من قاعدة  الذهب كمتغري اتبع، حيث مت التعبري عنه من خالل األسعار الفورية له،
، اما املتغريات املفسرة فقد (WorldGoldCouncil, 2019)البياانت للمجلس العاملي للذهب 

ملي و العقود اآلجلة ملؤشر الدوالر األمريكي، حيث مت التعبري اشتملت على سعر النفط معدل التضخم العا
، مت حتميلها من موقع إدارة معلومات الطاقة غرب تكساسللنفط اخلام لسعار الفورية عن سعر النفط ابأل
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، اما معدل التضخم فتم حتميله من قاعدة بياانت البنك الدويل (EIA, 2019)االمريكية 
(WorldBank, 2019)سعر العقود املستقبلية ملؤشر الدوالر األمريكي من  احلصول على ، بينما مت

 .(Investing.com, 2019)موقع 
 ومن اجل حتليل العالقة بني املتغريات السابقة مت االعتماد على النموذج التايل:

𝑮𝑶𝑳𝑫𝒕 =  𝒇(𝑶𝑰𝑳𝒕; 𝑰𝑵𝑭𝒕; 𝑼𝑫𝑿𝒕)  
𝑮𝑶𝑳𝑫𝒕 ؛معرب عنه ابلدوالر االمريكي لألونصة : هو سعر الذهب العاملي 

𝑶𝑰𝑳𝒕 ؛معرب عنه ابلدوالر األمريكي للربميل الواحد : سعر النفط 
𝑰𝑵𝑭𝒕 ؛معرب عنه بنسب مئوية : معدل التضخم العاملي 

𝑼𝑫𝑿𝒕  األمريكي.األمريكي معرب عنه ابلدوالر : العقود اآلجلة ملؤشر الدوالر 
 :منهجية تقدير معامل منوذج الدراسة 2.3

أسلوب االحندار الذايت لإلبطاء املوزع من اجل تقدير معامل منوذج الدراسة مت االعتماد يف البداية على 
(Autoregressive Distributed Lag Model(ARDL))،  الذي قدمه(Pesaran & Shin, 

ذا النموذج من ، حيث يستخدم ه(Pesaran, Shin, & Smith, 2001) مث طوره بعد ذلك، (1998
اجل كشف العالقة طويلة االجل بني جمموعة من املتغريات، عرب تعديل العالقة قصرية األجل بني تلك 

الطريقة عن مناذج التكامل املشرتك، من حيث ان  هذهاملتغريات، وفق معامل تصحيح اخلطأ، و تتميز 
يشرتط يف استخدامه ضرورة كون كل املتغريات مستقرة عند تفاضلها األول، و امنا  ، الARDLأسلوب 

، أي ان كل املتغريات I(2)ان ال تكون تلك املتغريات مستقرة عند التفاضل الثاين  ARDLيشرتط أسلوب 
-I(1).(Bahmani او عند التفاضل األول I(0)املعتمدة يف النموذج جيب ان تكون مستقرة عند املستوى 

Oskooee, Halicioglu, & Hegerty, 2016) 
 التالية: ، وفق العالقةARDLيتم دراسة العالقة بين المتغيرات في إطار أسلوب 

∆𝑮𝑶𝑳𝑫𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑮𝑶𝑳𝑫𝒕−𝟏 + 𝜷𝟐𝑶𝑰𝑳𝒕−𝟏 + 𝜷𝟑𝑰𝑵𝑭𝒕−𝟏 +

𝜷𝟒𝑼𝑫𝑿𝒕−𝟏 + ∑ 𝝀𝒊∆𝒀𝒕−𝐢
𝒎
𝒊=𝟏 + ∑ 𝜽𝒊∆𝑶𝑰𝑳𝒕−𝐢

𝒏
𝒊=𝟎 + ∑ 𝝁𝒊∆𝑰𝑵𝑭𝒕−𝐢

𝒏
𝒊=𝟎 +

∑ 𝜸𝒊∆𝑼𝑫𝑿𝒕−𝐢
𝒏
𝒊=𝟎 + 𝜼𝒕  

 𝑿𝒕:  املتغري عند الزمن قيمةt؛ 



 

 حممد رضا بوسنة
 

103 

 ∆𝑿𝒕−𝐢 التغري يف املتغري عند الزمن :t-i؛ 
𝜶𝟎] حيث يعرب اجلزء + 𝜷𝟏𝑮𝑶𝑳𝑫𝒕−𝟏 + 𝜷𝟐𝑶𝑰𝑳𝒕−𝟏 + 𝜷𝟑𝑰𝑵𝑭𝒕−𝟏 + 𝜷𝟒𝑼𝑫𝑿𝒕−𝟏]  

 على العالقات طويلة االجل 
∑ بينما يعرب اجلزء 𝝀𝒊∆𝒀𝒕−𝐢

𝒎
𝒊=𝟏 + ∑ 𝜽𝒊∆𝑶𝑰𝑳𝒕−𝐢

𝒏
𝒊=𝟎 + ∑ 𝝁𝒊∆𝑰𝑵𝑭𝒕−𝐢

𝒏
𝒊=𝟎 +

∑ 𝜸𝒊∆𝑼𝑫𝑿𝒕−𝐢
𝒏
𝒊=𝟎  على العالقة قصرية األجل؛ 

، يعمل على حتديد كل من العالقة قصرية االجل ARDLابلتايل يتضح من املعادلة ان أسلوب 
 والعالقة طويلة االجل بني املتغريات، 

مت االعتماد كذلك على الشكل غري اخلطي له، ومن مث  ARDLاىل جانب الشكل اخلطي لنموذج 
الختبارات البعدية، حيث يسمح الشكل غري اخلطي بتقدير العالقة بني املفاضلة بينهما بناء على بعض ا

 ,Pal & Mitra)سعر الذهب من جهة والتغريات املوجبة والسالبة يف أسعار النفط من جهة أخرى

وعليه تصبح الصيغة غري اخلطية وجبة عن أثر التغريات السالبة، ، أي انه ميكن فصل أثر التغريات امل(2016
 لنموذج الدراسة من الشكل التايل:

𝑮𝑶𝑳𝑫𝒕 =  𝒇(𝑶𝑰𝑳𝒕
+; 𝑶𝑰𝑳𝒕

−; 𝑰𝑵𝑭𝒕; 𝑼𝑫𝑿𝒕)  

𝑶𝑰𝑳𝒕
 النفط، ويتم حساهبا وفق الصيغة التالية:: متثل التغريات املوجبة يف أسعار +

𝑶𝑰𝑳𝒕
+ = ∑ ∆𝑶𝑰𝑳𝒕

+𝒕
𝒊=𝟏 = ∑ 𝐦𝐚𝐱(∆𝑶𝑰𝑳𝒕 , 𝟎)𝒕

𝒊=𝟏   

𝑶𝑰𝑳𝒕
 النفط، ويتم حساهبا وفق الصيغة التالية:: متثل التغريات السالبة يف أسعار −

𝑶𝑰𝑳𝒕
− = ∑ ∆𝑶𝑰𝑳𝒕

−𝒕
𝒊=𝟏 = ∑ 𝐦𝐢𝐧(∆𝑶𝑰𝑳𝒕 , 𝟎)𝒕

𝒊=𝟏   

وعليه فان الصيغة غري اخلطية هلذا النموذج، تعتمد على جتميع التغريات املوجبة يف أسعار النفط 
لوحدها، والتغريات السالبة لوحدها، وهذا يسمح ابكتشاف مدى وجود عالقة غري متناظرة بني سعر الذهب 

، يمكن ARDLنموذج وابلتايل فان معادلة الشكل غري اخلطي لوسعر النفط يف املدى القصري والطويل، 

 :(Bildirici & Türkmen, 2015)كتابتها على الشكل التالي

∆𝑮𝑶𝑳𝑫𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑮𝑶𝑳𝑫𝒕−𝟏 + 𝜷𝟐𝑶𝑰𝑳𝒕
+ + 𝜷𝟑𝑶𝑰𝑳𝒕

− + 𝜷𝟒𝑰𝑵𝑭𝒕−𝟏 +

𝜷𝟓𝑼𝑫𝑿𝒕−𝟏 + ∑ 𝝀𝒊∆𝒀𝒕−𝐢
𝒎
𝒊=𝟏 + ∑ 𝜽𝒊

+𝑶𝑰𝑳𝒕−𝟏
+𝒏

𝒊=𝟎 + ∑ 𝜽𝒊
−𝑶𝑰𝑳𝒕−𝟏

−𝒏
𝒊=𝟎 +

∑ 𝝁𝒊∆𝑰𝑵𝑭𝒕−𝐢
𝒏
𝒊=𝟎 + ∑ 𝜸𝒊∆𝑼𝑫𝑿𝒕−𝐢

𝒏
𝒊=𝟎 + 𝜼𝒕  
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ويتم التأكد من مدى وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات من خالل اجراء اختبار احلدود 
 (Bound test)  الذي اقرتحه(Pesaran et al., 2001) وذلك من خالل اختبار الفرضية الصفرية ،

𝑯𝟎: 𝜷𝒊  التالية: = 𝑯𝟏: 𝜷𝒊 ؛ والفرضية البديلة هلا هي:𝟎 ≠  & ,Dutta, Bouri)؛ 𝟎
Roubaud, 2018) ويتم املفاضلة بينهما من خالل االعتماد على قيمة اإلحصائية F  الختبار

 احلدود، ويف حالة حتقق الفرضية البديلة فانه ميكن القول انه توجد عالقة طويلة األجل بني املتغريات.
 تقدير معامل منوذج الدراسة .4

 اختبار جذر الوحدة ملتغريات الدراسة 1.4
جذر الوحدة ملتغريات الدراسة، من خالل االعتماد على اختبار  يوضح اجلدول التايل نتائج اختبار

(Augmented Dickey–Fuller test (ADF) حيث يتضح من اجلدول ان كل ،)
، مما يعين إمكانية االعتماد على I (1)املتغريات املستخدمة يف النموذج هي مستقرة عند التفاضل األول 

 .وذج، يف تقدير معامل النمNARDLو ARDL أسلويب
 ADFنتائج اختبار جذر الوحدة ملتغريات الدراسة وفق اختبار  :1دول اجل

 املتغري
مستوى  I (1)عند التفاضل األول  I (0)عند املستوى 

 قيمة املعنوية قيمة املعامل قيمة املعنوية قيمة املعامل االستقرار 
gold -2.235094 0.4647 -7.868971 0.0000 I (1) 

oil -2.272554 0.4443 -7.191978 0.0000 I (1) 

𝑶𝑰𝑳𝒕
+ -2.263036 0.4494 -9.189985 0.0000 I (1) 

𝑶𝑰𝑳𝒕
− -2.192566 0.4878 -6.524011 0.0000 I (1) 

inf -1.822488 0.6861 -9.562920 0.0000 I (1) 

UVX -1.970857  0.6093 -10.68268 0.0000 I (1) 

 Eviews 9: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر

 ARDLلنموذج اختبار احلدود  2.4
املتغري التابع واملتغريات املفسرة له، واجلدول مدى وجود عالقة طويلة األجل بني  اختبار احلدوديبني 

 التايل يبني قيم االختبار.
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 ARDLاختبار احلدود لنموذج : نتائج 2دول اجل
Test Statistic Value k 

F-statistic 6.473793 3 

Critical Value Bounds 

Significance I0 Bound I1 Bound 

10% 2.72 3.77 

5% 3.23 4.35 

2.5% 3.69 4.89 

1% 4.29 5.61 

 Eviews 9: من اعداد الباحث بناء على خمرجات برانمج املصدر

ملستوى الداللة  االعلىمن احلد  أكرب، هي Fيتضح من اجلدول السابق، ان قيمة اإلحصائية 
ميكن  انه، أي تابع واملتغريات املفسرة لهتغري الامل، ويدل هذا على وجود عالقة طويلة األجل بني 1%

ومن اجل حتديد مدى إمكانية النموذج غري  االعتماد على هذا النموذج لدراسة العالقة يف األجل الطويل.
حبساب قيم اختبار احلدود اخلاص به، واجلدول التايل االجل الطويل، سنقوم اخلطي على دراسة العالقة يف 

 يبني قيم اختبار احلدود له.
 NARDLاختبار احلدود لنموذج : نتائج 03دول اجل

Test Statistic Value k 

F-statistic  6.917580 4 

Critical Value Bounds 

Significance I0 Bound I1 Bound 

10% 2.45 3.52 

5% 2.86 4.01 

2.5% 3.25 4.49 

1% 3.74 5.06 

 Eviews 9: من اعداد الباحث بناء على خمرجات برانمج املصدر

، ويدل %1ملستوى الداللة  االعلىمن احلد  أكرب، هي Fيتضح من اجلدول ان قيمة اإلحصائية 
ميكن االعتماد على هذا  انه، أي املفسرة لهتابع واملتغريات تغري الاملهذا على وجود عالقة طويلة األجل بني 
 .النموذج لدراسة العالقة يف األجل الطويل
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 NARDLو ARDLاختبار جودة منوذجي   3.4
من اجل حتديد شكل العالقة اليت تربط املتغري التابع ببقية املتغريات املفسرة له، وهذا من حيث مدى 

النموذجني، وقبل استخدام تلك املعامل يف التحليل، حاولنا كوهنا خطية او غري خطية، قمنا بتقدير معامل كلى 
نقوم ابختبار س، حيث ة او غري خطيةاختبار جودة كل منوذج منهما، ومن مث حتديد مدى كون العالقة خطي

، وكذلك اختبار االرتباط Jarque beraمن خالل عرض نتائج اختبار  ،التوزيع الطبيعي للبواقي
-Breusch( من خالل االعتماد على قيم اختبار )serial correlationالتسلسلي )

Godfrey Serial Correlation LM Test وكذلك اختبار جتانس التباين، من خالل ،)
واجلدول التايل يبني نتائج تلك  (؛Breusch-Pagan-Godfreyاالعتماد على قيم اختبار )

 االختبارات لكل واحد من النموذجني السابقني.
 الدراسة ينتائج اختبارات جودة منوذج: 4دول اجل

 NARDLمنوذج  ARDLمنوذج   

 معنوية املؤشر معامل املؤشر معنوية املؤشر معامل املؤشر املؤشر االختبار
اختبار التوزيع 
 الطبيعي للبواقي

Jarque bera 15.085 0.0005 1.3183 0.5173 

اختبار االرتباط 
 التسلسلي

LM test 0.8136 0.4468 2.0199 0.1395 

اختبار جتانس 
 التباين

Breusch-Pagan-

Godfrey test 0.7552 0.6427 1.3459 .02208 

 Eviews 9: من اعداد الباحث بناء على خمرجات برانمج املصدر

، غياب االرتباط التسلسلي بني اجلدول السابققيم اختبارات اجلودة املوجودة يف يتضح من خالل 
قيم بواقي التقدير لكلى النموذجني، اىل جانب ثبات تباين حد اخلطأ لكل منهما، غري انه ابلرجوع اىل 

ال تتبع التوزيع الطبيعي، بينما ان سلسلة  ARDLاختبار التوزيع الطبيعي، جند ان سلسلة البواقي يف منوذج 
يع الطبيعي، وعليه فان هذا يدل على عدم جودة النموذج األول هي تتبع التوز  NARDLالبواقي لنموذج 
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يف حتليل العالقة بني متغريات الدراسة، وابلتايل فان العالقة بني تلك املتغريات هي عالقة غري خطية، ومن 
  .NARDLاجل حتديد شكل تلك العالقة سوف نعرض فيما يلي تقدير معامل منوذج 

 د العالقة يف األجلني القصري والطويلوحتدي NARDL تقدير معامل منوذج 4.4
، على حتليل العالقة طويلة األجل بني غري اخلطي بعدما مت التأكد من مدى قدرة النموذج الثاين

من يوضح اجلدول التايل نتائج تقدير العالقة بني املتغريات، يف كل و املتغريين، قمنا بتقدير معامل النموذج، 
 .(1, 0, 3, 2, 0)وهذا حسب فرتات االبطاء التالية  األجل القصري، واألجل الطويل

 : نتائج تقدير العالقة يف األجلني القصري والطويل5دول اجل
short Run Coefficients 

Prob, t-Statistic Std, error Coefficient  

0.1015 -1.656648 0.470040 -0.778690 D(OIL_POS) 

0.5479 -0.603482 1.466136 -0.884787 D(OIL_NEG) 

0.0083 2.704847 2.244109 6.069971 D(OIL_NEG(-1)) 

0.0046 -2.918418 1.350187 -3.940411 D(OIL_NEG(-2)) 

0.8165 -0.232820 18.035695 -4.199065 D(INFLATION) 

0.0542 -1.953722 19.422012 -37.945204 D(INFLATION(-1)) 

0.0376 -2.114190 1.752088 -3.704247 D(DOLLAR) 

0.0000 -4.752846 0.039454 -0.187518 CointEq(-1) 

Long Run Coefficients 

0.1503 -1.452108 2.859710 -4.152606 OIL_POS 

0.0396 -2.091357 2.860586 -5.982505 OIL_NEG 

0.0000 4.481726 44.868614 201.088845 INFLATION 

0.0568 -1.932839 10.220223 -19.754046 DOLLAR 

0.0129 2.543124 913.800730 2323.908578 C 

 Eviews 9: من اعداد الباحث بناء على خمرجات برانمج املصدر
(، له قيمة سالبة ومعنوية، 1-) CointEqمن خالل اجلدول ان معامل تصحيح اخلطأ نالحظ 

انه يف املدى القصري كان هناك أثر حيث  .بني متغريات الدراسة مما يدل على وجود عالقة طويلة األجل
، للتقلبات السلبية لسعر النفط على سعر الذهب، وهذا بتباطؤ فرتة واحدة %1معنوي عند مستوى داللة 

عند على سعر الذهب وفرتتني، كما ان قيم العقود املستقبلية ملؤشر الدوالر أيضا هلا أثر سالب ومعنوي 
لتضخم بتباطؤ فرتة واحدة، فقد كان له أثر سالب ومعنوي عند اما التغري يف قيمة ا ،%5مستوى داللة 
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 ، بينما ان بقية املتغريات مل تكن هلا أتثريات معنوية.%10مستوى داللة 
وابلنسبة للعالقة يف املدى الطويل، فهناك أثر موجب ومعنوي للتغريات السلبية لسعر النفط على 

 أثرملتغري التضخم  أصبحكان أثرها غري معنوي، بينما فالنفط سعر الذهب، اما التغريات املوجبة لسعر 
 أثر، اما قيم العقود املستقبلية ملؤشر الدوالر األمريكي فكان له %1موجب ومعنوي عند مستوى داللة 
 .%10سالب ومعنوي عند مستوى داللة 

 اختبار استقرار النموذج غري اخلطي 5.4
، ابلتأكد من مدى استقرار نتائج التقدير CUSUMSQو CUSUMيسمح اختباري 

 التايل خصائص تلك االختباراتوانسجامها بني األجل القصري واألجل الطويل، حيث يبني الشكل 
 NARDLغري اخلطي  : اختبار استقرار النموذج1الشكل 

 

 Eviews 9من اعداد الباحث بناء على خمرجات برانمج  املصدر:
االختبارين كانت داخل احلدود احلرجة عند مستوى نالحظ من خالل الشكلني السابقني ان قيم 

 مما يعين وجود استقرار يف نتائج التقدير للنموذج بني األجلني القصري والطويل.، %5داللة 
 مناقشة نتائج الدراسة 6.4

سعر النفط ومعدل لكل من  أثر، ان هناك NARDLنموذج غري اخلطي اليتضح من نتائج تقدير 
التضخم ومؤشر الدوالر األمريكي على سعر الذهب العاملي يف املدى القصري والطويل، غري ان هذه العالقة 

ها غري متجانسا يف املدى أثر التقلبات يف سعر النفط كان  أثرهي غري خطية وغري متجانسة، حيث ان 
ها أثر على سعر الذهب، اما التقلبات املوجبة ف أثران التقلبات السالبة فقط كانت هلا  وجدان القصري، حيث
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التقلبات السالبة يكون يف البداية موجبا ) يعين ان اخنفاض سعر النفط يؤدي اىل  أثرمل يكن معنواي، كما ان 
سالب ) يعين ان اخنفاض سعر النفط يودي اىل اخنفاض سعر  أثرزايدة سعر الذهب(، مث يتحول اىل 

من خالل ان تراجع أسعار النفط صاحبه يف البداية حتول املستثمرين املالية اىل  الذهب(، وهذا ميكن تفسريه
غري ان استمرار تراجع االستثمار يف الذهب، وابلتايل يزيد الطلب على الذهب مما يؤدي اىل ارتفاع أسعاره، 

اىل تراجع سعر النفط، يؤدي اىل اخنفاض تكاليف انتاج العديد من السلع والذهب من بينها، مما يؤدي 
أسعارها، إضافة اىل ان تراجع أسعار النفط ميكن ان يساهم يف حتسني النمو االقتصادي، وابلتايل ميكن ان 
حيفز هذا املستثمرين على االستثمار يف خمتلف احملافظ االستثمارية، وابلتايل تراجع الطلب على الذهب، مما 

 يؤدي اىل تراجع أسعاره.
يف املدى القصري سالبا وضعيف املعنوية، مما يدل  هأثر العاملي، فقد كان  تغري معدل التضخموابلنسبة ل

على ضعف العالقة بينه وبني سعر الذهب يف املدى القصري. ومن جهة أخرى كان لسعر العقود املستقبلية 
كوهنا جماالت استثمار بديلة لعقود   لب ومعنوي، ميكن تفسريه من خاللسا أثرملؤشر الدوالر األمريكي 

لذهب، وابلتايل فانه يف حالة تراجع أسعار تلك العقود املستقبلية، فان هذا يؤدي اىل حتول املستثمرين اىل ا
 االستثمار يف الذهب، وابلتايل فان سعر هذا األخري سوف يرتفع.

وابلرجوع اىل العالقة يف املدى الطويل، جند ان التغريات السالبة يف أسعار النفط هي فقط من تؤثر 
سعار الذهب دون التغريات املوجبة، وأتثريها يف املدى الطويل كان سالبا، مما يعزز التفسري املقدم يف على أ

أتثري تغريات سعر النفط على أسعار الذهب ليس متجانسا، أن املدى القصري، ومما ميكننا استنتاجه هنا، هو 
لنسبة ملعدل التضخم فانه يتضح من مما يدل على وجود عالقة غري خطية بينهما يف املدى الطويل، اما اب

ا موجبا ومعنواي على سعر الذهب، وهو ما يتوافق من فرضية قناة التضخم، اليت ترى أثر بياانت اجلدول ان له 
أبن زايدة التضخم ميكن ان يؤدي اىل حتول املستثمرين اىل االستثمار يف الذهب، مما يؤدي اىل ارتفاع أسعاره. 

 املدى الطويل، غري ان وابلنسبة ألسعار العقود املستقبلية ملؤشر الدوالر األمريكي، فقد تراجعت معنويته يف
 ه ضل سالبا، مما يدعم التفسري املقدم يف املدى القصري.أثر 
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 :خامتة .5
حمور اهتام العديد من صناع القرار والزالت تشكل العالقة بني أسعار النفط والذهب شكلت 

لكل دولة، هلذا واالقتصاديني يف خمتلف الدول، ويرجع هذا اىل أمهية السلعتني على املستوى احمللي والدويل 
بتحليل خصوصيات تلك العالقة يف كل دولة على حدى، خاصة وان اغلب الدراسات السابقة  موجب القيا

 هذهللعالقة ركزت على اختالف شكل تلك العالقة من مكان اىل اخر، ومن زمن اىل اخر؛ وقد تضمنت 
من خالل االعتماد على الشكل اخلطي وغري اخلطي لنماذج ، الدراسة حتليل لألسعار الدولية للسلعتني

ARDL ألنه حسب العديد من 2007/2008، وهذا خالل الفرتة اليت تلت االزمة املالية العاملية ،
الشكل الذي كانت عليه خالل زمن االزمة وقبلها،  عنالدراسات، كان شكل العالقة بني املتغريين خمتلفا 

، وقد مت 2017اىل ديسمرب  2010شهرية للمتغريات خالل الفرتة من جانفي وهذا عرب استخدام بياانت 
  التوصل اىل جمموعة النتائج التالية:

  وجود عالقة غري خطية بني كل من سعر الذهب العاملي، وسعر النفط ومعدل التضخم وقيمة
 الدوالر األمريكي، وهذا يف املدى القصري والطويل؛

  لسعر النفط على سعر الذهب، متثل أساسا يف وجود ى القصرياملدغري متجانس يف  أثروجود ،
سالب ومعنوي فقط للتقلبات السالبة لسعر النفط على سعر الذهب، اما التقلبات املوجبة فلم  أثر

سعر النفط  أثر اليت كان نصها " عدم حتقق الفرضية األوىلمعنوي، وابلتايل نستنتج  أثريكن هلا 
 "؛ القصريموجب وخطي يف املدى  أثرعلى سعر الذهب العاملي هو 

  لسعر النفط على سعر الذهب، متثل أساسا يف وجود املدى الطويلغري متجانس يف  أثروجود ،
سالب ومعنوي فقط للتقلبات السالبة لسعر النفط على سعر الذهب، اما التقلبات املوجبة فلم  أثر

سعر النفط  أثر اليت كان نصها " عدم حتقق الفرضية الثانية، وابلتايل نستنتج معنوي أثريكن هلا 
 "؛الطويلموجب وخطي يف املدى  أثرعلى سعر الذهب العاملي هو 

 معدل التضخم على سعر الذهب كان ضعيف املعنوية يف املدى القصري، اما يف املدى الطويل  أثر
 موجبا ومعنواي؛ هأثر فقد كان 
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 ملخص
ألسعار النفط على معدل التضخم يف اجلزائر خالل  إىل دراسة التأثري الغري متماثل قاليهدف هذا امل

ابالستعانة ببياانت سنوية ختص االقتصاد اجلزائري وذلك ابستخدام منوذج االحندار  ،2017-1970الفرتة 
ابعتبار كل من أسعار النفط والناتج احمللي كمتغريات  .Nardlالذايت للفجوات الزمنية املوزعة الغري خطي 

 مستقلة.
النفط والتضخم، حيث  أسعاربني  األجلنتائج التقدير بّينت وجود عالقة يف املديني القصري والطويل 

النفط  أسعاراخنفاض معدل التضخم، بينما اخنفاض  إىليؤدي  Petrol+النفط  أسعارأن ارتفاع 
 -Petrolارتفاع التضخم إىل يؤدي 

أسعار النفط، التضخم، االحندار الذايت للفجوات الغري موزعة الغري خطي، الناتج  الكلمات املفتاحية:
 احمللي، أتثري غري متماثل.

 Jel :E31, F41 C51, C52, C13,, C01 ,23Bتصنيف 

Abstract 

The objective of this study is to examine the asymmetry effect of oil 

prices on the inflation rate in Algeria during the period 1970-2017, using 

annual data on the Algerian economy using an NARDL model-regression  
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model. Considering both oil prices and domestic output as independent 

variables. 

The results found a relationship in the short and long term between oil 

prices and inflation, since rising oil prices Petrol lead to low inflation, while 

lower oil prices Petrol-lead to higher inflation. 

Keywords: Oil prices, Inflation rate, NARDL, GDP, Asymmetry 

Jel Classification Codes: B23, C01, C13, C51, C52, E31, F41 

 مقدمة .1
ظلت معظم البلدان املصدرة للنفط، ولسنوات طويلة، حمافظة على معدالت متدنية للتضخم، وذلك 
على عكس البلدان النامية األخرى اليت عانت من تدهور أسعار صرف عمالهتا ابستمرار من جراء العجز 

 .العمالت الصعبة وقصور تغطية عمالهتا الوطنيةاملتواصل ونقص 
من التضخم  رتفعةيف األمر، هو تلك املعدالت امل )العسومي، ارتفاع أسعار النفط ومعدالت التضخم( اجلديد

واليت  2000اليت سادت البلدان املصدرة للنفط بعد االرتفاعات الكبرية ألسعار الربميل يف سنوات ال
سامهت فيها العديد من العوامل اخلارجية واحمللية، فأواًل هناك غالء يف أسعار السلع املستوردة انجم عن 

من معدل التضخم السائد يف البلدان النفطية،  ارتفاع األسعار يف بلد املنشأ، وهو ما يشكل النسبة األكرب
علمًا أبن غالء األسعار يف بلد املنشأ انجم بدوره عن تضاعف أسعار النفط الذي ترك آاثراً تضخمية غري 
مسبوقة يف البلدان الصناعية ذاهتا واليت تعترب املزود الرئيسي للبلدان النفطية مبعظم احتياجاهتا من السلع 

 .واخلدمات
 :بناء على ما سبق، ميكن طرح اإلشكالية الرئيسية التاليةاإلشكالية الرئيسية: . 1.1

 تأثري تقلبات أسعار النفط على التضخم يف اجلزائر؟ل ي طبيعة العالقةه ما
 ولإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية مت طرح الفرضيات التالية:

 فرضيات البحث: .2.1
التضخم بسبب ارتفاع اإليرادات معدالت إن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إىل اخنفاض  الفرضية األوىل:

 النفطية اليت تؤدي إىل زايدة دعم الدولة لألسعار وابلتايل ختفيض األسعار.
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ف اإلنتاج وعجز إن اخنفاض أسعار النفط يؤدي إىل االرتفاع العام األسعار بسبب ضع الفرضية الثانية:
 املوازنة العامة.

يهدف البحث إىل دراسة التأثري الغري متماثل لتقلبات أسعار النفط على معدالت  هدف البحث:. 3.1
 التضخم يف اجلزائر نظرا ملا تلعبه أسعار النفط من دور هام ابعتبارها شراين االقتصاد الوطين.

ضخم وما يسببه تربز أمهية البحث يف دراسة ظاهرة اقتصادية جد مهمة أال وهي الت أمهية البحث:. 4.1
من مشاكل لالقتصاد الوطين وحماولة ربط هذه الظاهرة أبسعار النفط ودراسة العالقة بينهما يف االقتصاد 

 اجلزائري.
من أجل اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية وفرضية البحث، مّت تقسيم هذا العمل إىل  تقسيم البحث:. 5.1

 كما يلي:  ةرئيسي اءجز ثالث أ
 التضخم يف اجلزائرأوال: ظاهرة  -
 اثنيا: مكانة النفط يف االقتصاد اجلزائري -
 اثلثا: الدراسة القياسية -

 ظاهرة التضخم يف اجلزائر .2
التضخم ظاهرة من الظواهر األكثر مساسا ابالقتصاد الوطين  (380، صفحة 2018)فؤاد،  يعترب

 اليت تؤثر بصفة مباشرة على مؤشرات االقتصاد الكلي وكذا االقتصاد اجلزئي بصفة خاصة،.
لقد اتبعت السلطات النقدية يف اجلزائر سياسة اقتصادية مبنية على نظام التخطيط املركزي، حيث 

غطية العجز يف املوازنة العامة، مما أدى إىل عدم القدرة على التحكم يف كان خلق النقود يتم بصفة موسعة لت
 املوازانت العامة كالتضخم واملديونية.

الضغوط التضخمية يف اجلزائر إىل جمموعة من العوامل ميكن (154، صفحة 2013)بلقاسم، ترجع 
 التوسع النقدي الغري مراقب.، الزايدة يف التكاليف اإلنتاجية، العامتوسع اإلنفاق كل من   اختصارها يف

 التضخم املستورد
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 2017-1970يف اجلزائر خالل الفرتة  IPCتطور مؤشر  :1 لشكلا
 

 
 
 
 
 

 البنك الدويل املصدر:

ارتفاعا بداية من سنوات السبعينيات،  IPC (IPC) سجلت األرقام القياسية ألسعار املستهلك
، أما IPCمما أدى إىل ارتفاع  1986وشهدت فرتة الثمانينات صدمة برتولية يف االقتصاد اجلزائري سنة 

الذي جنم عنه  FMIخالل فرتة التسعينيات فقد شهدت اجلزائر حزمة من اإلصالحات املفروضة من قبل 
، وكانت نتيجة هذه 1991و  1988بني  %60حترير األسعار وختفيض قيمة العملة بنسبة تزيد عن 

شهدت بداية كما   ذي نتج عنه ارتفاع معدالت التضخماإلصالحات الضغط على الطلب الداخلي ال
ضافة إىل ارتفاع األجور ارتفاعا يف معدالت التضخم نتيجة ارتفاع االستهالك النهائي للعائالت، ابإل 2000

و  %104.52معدل  2011سنة  IPCوزايدة الضرائب على جمموعة من املنتجات حيث بلغ 
 .2016سنة  % 134.84

 مكانة النفط يف االقتصاد اجلزائري .3
ابلنسبة للدول املصدرة له واليت تعتمد عليه بصفة رئيسية يف صادراهتا  تيجيةايعترب النفط سلعة اسرت 

 واجلزائر واحدة منها، وتتحدد أسعار النفط يف األسواق العاملية وفق قانون العرض والطلب.
تقلبات أسعار النفط على الدول املصدرة له يف التأثري على  (104، صفحة 2013)شريفة،  تؤثر

العجز يف املوازنة العامة اليت تعتمد  توازانت االقتصاد الكلي ابإلضافة إىل اآلاثر االجتماعية النامجة عن
 بشكل شبه كلي يف متويلها على اإليرادات النفطية.
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وىل يف بداية السبعينيات واليت عرف شهدت أسعار النفط تقلبات عديدة منذ الصدمة النفطية األ
أين حدث اختالل يف التوازن  1981دوالر للربميل، مث تبعته أزمة 30فيها سعر الربميل ارتفاعا وصل إىل 

 بني العرض والطلب.
دوالر للربميل واليت أثرت بشكل كبري على االقتصاد اجلزائري، 13، بلغ سعر اخلام 1986يف سنة 

وقد ارتبطت مباشرة أبزمة لقد أدى اهنيار أسعار النفط إىل تدهور احلالة االقتصادية واالجتماعية للبلد 
املدفوعات اخلارجية )بسبب اهنيار أسعار احملروقات( واخنفاض قيمة الدوالر األمريكي الذي ميثل العملة 

 .احلصرية لإليرادات من تصدير احملروقات
 )دوالر للربميل( 2018-1970خالل الفرتة  : تطور أسعار النفط2 الشكل

 
 
 
 
 
 

 opec crude oil priceاملصدر: 

 الدراسة القياسية .4
-1970النفط على معدل التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة  متماثل ألسعارهبدف دراسة التأثري الغري 

سنستخدم بياانت سنوية ختص االقتصاد اجلزائري وذلك ابستخدام منوذج االحندار الذايت للفجوات  ،2017
 وفقا ملا نصت عليه النظرية االقتصادية والدراسات السابقة. Nardlالزمنية املوزعة الغري خطي 

 الدراسات السابقة. 1.4
 على التضخم وخنتصرها فيما يلي:هناك العديد من الدراسات اليت عاجلت أتثري تغري سعر النفط 

عبد هللا سرياق بعنوان " أسعار النفط والتضخم يف اجلزائر،  و (Lachheb)  ميلود لشهبدراسة  
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العالقة بني التغريات يف أسعار النفط ومعدل "، تناولت الدراسة Nardlدراسة قياسية ابستخدام منوذج 
بني  عدم التناظر يف العالقةعلى . اعتمدت طريقة الدراسة 2014حىت  1970من  التضخم يف اجلزائر

توصلت نتائج الدارسة إىل وجود أثر غري خطي  (.NARDL) بنموذجأسعار النفط والتضخم املعروف 
يف حني  وجود عالقة معنوية بني ارتفاع أسعار النفط ومعدل التضخم، خاصة لسعر النفط على التضخم.

 صل إىل غياب العالقة املعنوية بني اخنفاض أسعار النفط والتضخم.مت التو  هأن
بعنوان: أسعار النفط والتضخم يف إيران  Hamid Davari (Davari, 2018, p. 3) دراسة 

 International Journal of Energy، يف مقال مبجلة Nardlابستخدام منوذج 
Economics and Policy  تطرقت الدراسة اىل دراسة العالقة بني تغريات حيث  2018مارس

وقد متكنت طريقة الدراسة ، 2015-2003أسعار النفط والتضخم يف إيران بصيغة مومسية خالل الفرتة 
من حتديد عدم التماثل يف أسعار النفط والتضخم الذي يُعرف بنموذج الفجوات الزمنية املوزعة الغري خطي 

Nardl   لسعر النفط على التضخم. توصلت الدراسة اىل أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني اخنفاض
 أسعار النفط ومنو التضخم يف حني مل تكن هناك عالقة معنوية بني زايدة أسعار النفط ومعدل التضخم.

 ,Hamilton, 1983, 1988, 1996, 2000; Hooker, 1996, 1999دراسة) 
2002; Huntington, 1998; Kahn & Hampton, 1990 بّينت وجود أتثري لصدمات )

أسعار النفط على التضخم. يف حني أن وضعية البلدان من مستورد أو مصدر للبرتول له أتثريات خمتلفة 
 ابلنظر إىل وجود بعض املتغريات منها اهلياكل التوزيعية.

حول" أتثري تقلبات أسعار النفط اخلام العاملية على   (2018)جندي،  هادي جنديدراسة مرتضى  
" وهي عبارة عن رسالة ماجستري، تطرق فيها 2014-1990التضخم والنمو االقتصادي يف العراق للمدة 

الباحث إىل دراسة التأثريات السلبية لتقلبات أسعار النفط يف األسواق العاملية على بعض املؤشرات االقتصادية 
قتصاد العراقي خاصة الناتج احمللي اخلام ومعدالت التضخم، وتوصلت الدراسة إىل أن تقلبات أسعار لال

النفط ال تؤثر على التضخم يف العراق بسبب السياسة النقدية اليت انتهجها بنك العراق للحفاظ على استقرار 
 األسعار، ابإلضافة إىل عدم وجود عالقة سببية بني النفط والتضخم.
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 متغريات النموذج . 2.4
بناء على الدراسات السابقة والنتائج املتوصل إليها، سنحاول إسقاط الدراسة على االقتصاد اجلزائري 

يف صادراته ومعرفة مدى أتثري ذلك على التضخم  %97ابعتباره اقتصاد ريعي يعتمد على النفط بنسبة 
. وابلتايل فاملتغريات اليت تدخل يف النموذج ابإلضافة إىل 2017-1970والناتج احمللي اخلام خالل الفرتة 

 .PIBاخلام  والناتج احمللي PETROLكمتغري اتبع، لدينا أسعار النفط   INFمعدل التضخم 
 التعريف مبتغريات الدراسة .1.2.4

 تغري التابع:امل
 (3، صفحة 2018)فؤاد،  االرتفاعهو الزايدة املستمرة يف املستوى العام لألسعار هذا معدل التضخم: 

، 2018)عيسى،  وللتضخم يس حجمها املتداول بني األشخاص،يعكس اخنفاض قيمة النقود احلقيقية ول
 أاثر سلبية على القدرة الشرائية لألفراد وقرارات االستثمار والتخطيط.  (28صفحة 

 املتغريات املستقلة

يف العامل حيث حتكمه معادلة العرض والطلب، وهو عامل  اسرتاتيجيةأهم سلعة  يعترب النفطأسعار النفط: 
 .اخنفض السعر، والعكس صحيح رئيسي؛ فكلما زاد حجم اإلمدادات اليت تضخ يف األسواق

الناتج احمللي اخلام هو قيمة الناتج احمللي اإلمجايل ابألسعار الثابتة، حسب سنة  :PIBالناتج احمللي اخلام 
 الثابتة. واخلدمات ابألسعارالفعلية املنتجة من السلع  األساس أو هو الكميات

 منوذج الدراسة:  . 2.2.4
، 2017-1970هبدف دراسة أتثري أسعار النفط على معدل التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة 
 التايل:سنستخدم بياانت سنوية ختص االقتصاد اجلزائري ابالعتماد على منوذج االحندار الذايت 
Inft=c+b1pibt+b2 petrolt+ +et...........................(1) 

 حيث: 
tINFمعدل التضخم : 
tPIBالناتج احمللي اخلام : 
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tPETROLسعر الربميل : 
 متماثل ألسعار النفط على التضخم التأثري الغري.3.2.4

على حيث انه من غري املمكن معرفة التأثري الغري متماثل ألسعار النفط على التضخم، وابالعتماد 
 الدراسة اليت قام هبا ميلود لشهب وعبد هللا سرياق حول التأثري الغري متماثل ألسعار البرتول على التضخم،

 وفق ما يوضحه الشكل التايل:
 2017-1970النفط على التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة  ألسعارالغري متماثل  التأثري: 3 الشكل
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 Eviews9ابالعتماد على خمرجات  نيإعداد الباحث من املصدر

 لتضخم غري واضحة املعامل، حيث انيتبني انه العالقة بني سعر النفط وا 03من خالل الشكل 
ه زايدة يف معدالت التضخم، بينما يف الفرتة تسنوات السبعينيات شهدت ارتفاعا متزايدا ألسعار النفط وتبع

متزايدا يف أسعار النفط يف حني أن معدالت التضخم عرفت اخنفاضا سجلت ارتفاعا  1998-2008
اليت عرفت ارتفاعا جنونيا يف أسعار النفط وصل إىل عتبة  2012-2010)أتثري سليب(. مث تليها الفرتة 

، حيث انه خالل هذه الفرتة عرفت معدالت التضخم ارتفاعا هي 2012دوالر للربميل سنة  111.39
 يب+( وهو ما يربر العالقة الغري واضحة بني سعر النفط والتضخم.)أتثري اجيا األخرى

بناء على ما سبق، فإننا سنختار التقدير بواسطة منوذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة الغري 
، ألنه املناسب لتقدير عالقة Shin et Al(2014)والذي طّور حديثا من طرف  NARDLخطي 

ريات، بقياس عدم التماثل والتأثري الغري خطي يف املدى القصري والطويل لسعر النفط عدم التماثل بني املتغ
 على التضخم يف اجلزائر.
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الذي طوره كل من  Ardlامتداد لنموذج  Nardlمنوذج (Masih, 2017, p. 9) ميثل 
Pesaran et al(2001)  والذي يسمح بدراسة عدم التماثل يف العالقة قصرية وطويلة األجل بني

بني جمموعة من متغريات  أداة قوية الختبار التكامل Nardlعالوة على ذلك، ميثل منوذج املتغريات. 
حيث جيب أن يكون ترتيب  السلسلة الزمنية يف معادلة واحدة. على عكس مناذج تصحيح اخلطأ األخرى

على حل مشكلة عدم التجانس  Nardl، يساعد منوذج كذلكنفسه  سلة الزمنية املذكورة هو لسلالتكامل ل
 (.Shin et Al2014)للمتغريات ابختيار فرتة اإلبطاء املناسبة 

 بناء على ما سبق، فان النموذج يصبح من الشكل:
 Inft=α0+α1pibt+α2 petrolt

++ α3 petrolt
-+et............(2) 

 حيث:
+

tpetrol : 2التأثري االجيايب ألسعار النفط على معدل التضخم مبعاملα 

-
tpetrol : 3التأثري السليب ألسعار النفط على معدل التضخم مبعاملα 

te : املتغري العشوائي 
petrolt

+=∑ ∆𝐩𝐞𝐭𝐫𝐨𝐥𝒕
𝒊=𝟏

+
t=∑𝒎𝒂𝒙(petroli,0) التأثري املوجب ألسعار النفط على التضخم 

petrolt-=∑ ∆𝐩𝐞𝐭𝐫𝐨𝐥𝒕
𝒊=𝟏 -t=∑𝒎𝒊𝒏(petroli,0) التأثري السالب ألسعار النفط على التضخم     

 Nardlخطوات بناء منوذج .4.2.4
 التالية:(Lachheb) وفق املراحل nardlالغري خطي أو  ardlيكون بناء منوذج 

إجراء  (9، صفحة Ibrahim ،2015)  يتطلب حيث حتديد درجة تكامل املتغرياتاملرحلة األوىل:  
وأال تكون إحداها متكاملة  I(1)و  I(0)أن تكون متغريات النموذج مزيج يف التكامل بني  ardl اختبار

لقياس التكامل املشرتك غري  F-statisticجيعل من إحصائية  I(2)الن وجود متغري  I(2) 2من الدرجة 
تكامل  درجة لتحديد KPSSو ADF ،PPصاحلة يف هذه احلالة. وللقيام بذلك نقوم إبجراء اختبارات 

 املتغريات.
ودراسة مدى صالحية النموذج من خالل  scاألمثل وفق معيار  ardlحتديد منوذج  املرحلة الثانية: 

 .ء، جتانس األخطاء، سكون البواقياختبارات التوزيع الطبيعي للبواقي، ارتباط األخطا
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 واختبار مدى صالحيته وفقا لالختبارات املذكورة سابقا. nardlتقدير منوذج  املرحلة الثالثة: 
 لتحديد وجود التكامل املشرتك. nardl اختبار احلدود لنموذج املرحلة الرابعة: 
 nardlمنهجية تصحيح اخلطأ لنموذج  املرحلة اخلامسة: 

 النتائج والتحليل . 3.4
 التحليل الوصفي للمتغريات .1.3.4

يهدف إجراء التحليل الوصفي للمتغريات لدراسة االختبارات اإلحصائية للسالسل الزمنية حمل 
التوزيع الطبيعي هلا من خالل إحصائية معامل  واملنوال وكذا اختباروالوسيط الدراسة مثل حساب املتوسط 

 ، من خالل الشكل التايل:Jarque-bara وكذا احتمالية ومعامل التفلطحالتناظر 
 : التحليل الوصفي للمتغريات1 اجلدول

 INF PETROL PIB 

Mean 9.146164 34.34062 3738.011 

Median 5.733928 22.69000 3618.360 

Maximum 31.66966 112.6000 4827.724 

Minimum 0.339163 1.670000 2321.350 

Std. Dev. 8.205837 30.55489 593.0631 

Skewness 1.406991 1.382807 0.096446 

Kurtosis 3.939557 3.845779 2.473153 

Jarque-Bera 17.60253 16.72792 0.629551 

Probability 0.000151 0.000233 0.729953 

Sum 439.0159 1648.350 179424.5 

Sum Sq. Dev. 3164.780 43879.26 16531022 

Observations 48 48 48 

 Eviews9ابالعتماد على خمرجات  نيإعداد الباحث ن: ماملصدر

 اختبار االستقرارية .2.3.4
 على النتائج التالية: حتصلنا PPو ADFإبجراء اختباري 

 ADFو PPبواسطة اختبار  االستقرارية للمتغريات: اختبار 2اجلدول 

PP With Constant 
With Constant & 

Trend 

Without Constant 

& Trend 
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وى
ملست

يف ا
 

 املتغريات
t-

Statisti

c 

Prob. t-Statistic Prob. 
t-

Statistic 
Prob. 

INF -2.5833 0.1035 -2.6031 0.2809 -1.5570 0.1112 

PIB -1.4301 0.5598 -1.7087 0.7321 1.3610 0.9545 

PETROL -1.4605 0.5448 -2.3548 0.3977 -0.3328 0.5601 

PP With Constant 
With Constant & 

Trend 

Without Constant 

& Trend 

الول
ق ا

لفر
ا

 

 املتغريات
t-

Statisti

c 

Prob. t-Statistic Prob. 
t-

Statistic 
Prob. 

d(INF) -7.5771 0.0000 -7.5312 0.0000 -7.6632 0.0000 

d(PIB) -7.2089 0.0000 -7.2532 0.0000 -6.7321 0.0000 

 d(PETROL) -5.8333 0.0000 -5.7529 0.0001 -5.8399 0.0000 

ADF With Constant 
With Constant & 

Trend 

Without Constant 

& Trend 

وى
ملست

يف ا
 

 املتغريات
t-

Statisti

c 

Prob. t-Statistic Prob. 
t-

Statistic 
Prob. 

INF -2.4241 0.1408 -2.5422 0.3076 -1.5919 0.1040 

PIB -2.5080 0.1201 -2.1163 0.5236 1.8228 0.9822 

PETROL -1.3730 0.5877 -2.1921 0.4829 -0.2922 0.5754 

ADF  With Constant 
With Constant & 

Trend 

Without Constant 

& Trend 

الول
ق ا

لفر
ا

 

 املتغريات
t-

Statisti

c 

Prob. t-Statistic Prob. 
t-

Statistic 
Prob. 

d(INF) -7.5646 0.0000 -7.5124 0.0000 -7.6496 0.0000 

d(PIB) -6.8967 0.0000 -6.9786 0.0000 -6.2417 0.0000 

d(PETROL) -5.8976 0.0000 -5.8233 0.0001 -5.8857 0.0000 

 Eviews9ابالعتماد على خمرجات  نيإعداد الباحث ن: ماملصدر
 KPSSبواسطة اختبار  : اختبار االستقرارية للمتغريات3اجلدول 

KPSS املتغريات With Constant With Constant & Trend 

 يف املستوى
 t-Statistic Prob. t-Statistic Prob. 

INF 0.1815 n0 0.1072 n0 

PETROL 0.6303 ** 0.1224 * 
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PIB 0.6875 ** 0.1180 n0 

 With Constant With Constant & Trend املتغريات 

 الفرق االول

 t-Statistic Prob. t-Statistic Prob. 

d(INF) 0.0645 n0 0.0512 n0 

d(PETROL) 0.0572 n0 0.0556 n0 

d(PIB) 0.1238 n0 0.1158 n0 

 Eviews9ابالعتماد على خمرجات  نيإعداد الباحث ن: ماملصدر

 أن: يتبني KPSSو ADF ،PPمن خالل نتائج اختبار االستقرارية لكل من 
 PPو  ADFالفرق األول يف كل من  يفغري مستقر يف املستوى ولكنه يستقر  INFاملتغري التابع  
وهذا الن  KPSSبعد إجراء اختبار  يف املستوى مستقر PETROLالنفط  سعر 

prob=0.63>0.46  يف حني اظهر اختباري كل )مستقر. العدم واملتغري وابلتايل نقبل فرضية العدم
 االستقرارية( عدم PPو ADFمن 
وهذا الن  KPSSمستقر يف املستوى بعد إجراء اختبار  PIBالناتج احمللي اخلام  

prob=0.68>0.46 وابلتايل نقبل فرضية العدم العدم واملتغري مستقر. 

 درجة تكامل املتغريات.3.3.4
إجراء اختبار االستقرارية إىل التأكد من أن درجة تكامل  (Belloumi, 2014, p. 8) يهدف

ال يسمح لنا  2ووجود تكامل متغريات من الدرجة وهذا لتجنب أخطاء يف التقدير،  I(2)املتغريات ليست 
(.بعد إجراء اختبار 2001)Pesaran and alاملولدة من طرف  F-statبتفسري نتائج اختبار 

 االستقرارية ميكن اختصار النتائج يف اجلدول التايل:
 : نتائج اختبار درجة التكامل 4 اجلدول

 درجة التكامل diffirenceér At 1األول: عند الفرق  At Level: عند املستوى املتغريات
INF مستقرة غري مستقرة (ADF,PP)  I(1) 

PIB مستقرة (KPSS)  I(0) 

PETROL مستقرة (KPSS)   I(0) 

 Eviews9ابالعتماد على خمرجات  نيإعداد الباحث ن: ماملصدر
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غري مستقرة يف املستوى ومستقرة يف الفرق  INF ، يتبني أن املتغري التابع02من خالل نتائج اجلدول  -
 I(1): 1متكاملة من الدرجة (345، صفحة 2016)اندية،  األول أي أهنا

 I(0)مستقرة يف املستوى وابلتايل فهي متكاملة  (PIB, PETROL) املتغريات املستقلة -
 ARDLحتديد فرتة اإلبطاء لنموذج  .4.4.4

 Emika) فانه ميكننا I(1)مادام أن املتغريات املستقلة مستقرة يف املستوى واملتغري التابع 
Nkoro, 2016, p. 78)  إجراء اختبار احلدود لنموذج ARDL ولكن قبل ذلك جيب حتديد ،

وفقا لقيم  التأخري لكل  ardlفرتة اإلبطاء لكل متغري والنتائج من خالل قمنا إبجراء اختبار مناذج خمتلفة ل 
والنتائج ملخصة كما يوضحه اجلدول   max lag xواملتغريات املستقلة  max lag yمن املتغري التابع 

 التايل:
 وبعض اخلصائص scوفق معيار  ardl: اختيار النموذج األمثل ل 5 اجلدول
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 Eviews9ابالعتماد على خمرجات  نيإعداد الباحث ن: ماملصدر

 نتائج اجلدول ميكن تلخيصها وفق ما يلي:
  مت اختبار جمموعة من مناذجardl  وفقا ملختلف فرتات اإلبطاءlag  
 ارتباط  -سكون البواقي -مت إلغاء النماذج اليت ال حتقق شروط سالمة النموذج )التوزيع الطبيعي للبواقي

 عدم جتانس األخطاء( -البواقي
  بعد عملية اإللغاء، يتم اختيار النموذج األمثل من النماذج املتبقية وفقا ألقل قيمة ملعيارsc 
 ويتطابق مع  ابإلطار إليه اختياره هو املشار النموذج الذي متardl(11.7.3) 

 كما يوضحه الشكل التايل:
 األمثل ARDL (11.7.3): منوذج 4 الشكل
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 Eviews9ابالعتماد على خمرجات  نيإعداد الباحث ن: ماملصدر

 Nardl (11.7.3)تقدير منوذج . 5.4
، ابإلضافة I(1)و  I(0)بعد إجراء اختبار االستقرارية والتأكد من أن املتغريات هي مزيج تكامل بني 

، فانه إبمكاننا تقدير منوذج scوفق معيار اقل قيمة ل  ardlإىل اختيار النموذج األمثل ل 
nardl(11.7.3)  :والنتائج ملخصة يف اجلدول التايل 

  NARDL (11.7.3)منوذج  6 اجلدول
Selected Model: ARDL(11, 7, 0 , 3 )  
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 Eviews9ابالعتماد على خمرجات  نيإعداد الباحث ن: ماملصدر

 يتبني أن:  Nardlمن خالل تقدير منوذج 
  املتغري التابعINF 5معنوية عند  اهلفرتة   10.8.6.4.2.املبطئ% 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

INF(-1) 0.157855 0.193368 0.816343 0.4354 

INF(-2) -1.061569 0.173930 -6.103444 0.0002 

INF(-3) -0.103492 0.153587 -0.673835 0.5173 

INF(-4) -0.830297 0.153170 -5.420770 0.0004 

INF(-5) -0.305241 0.141423 -2.158362 0.0592 

INF(-6) -0.627971 0.120225 -5.223278 0.0005 

INF(-7) -0.094335 0.122203 -0.771955 0.4599 

INF(-8) -0.648126 0.114452 -5.662840 0.0003 

INF(-9) -0.136986 0.147874 -0.926370 0.3784 

INF(-10) -0.902695 0.150753 -5.987893 0.0002 

INF(-11) -0.001454 0.157750 -0.009219 0.9928 

PETROL_POS -0.038825 0.061461 -0.631710 0.5433 

PETROL_POS(-1) 0.017569 0.101911 0.172391 0.8669 

PETROL_POS(-2) -0.243438 0.103286 -2.356938 0.0428 

PETROL_POS(-3) 0.121902 0.109996 1.108242 0.2965 

PETROL_POS(-4) 0.166648 0.124480 1.338751 0.2135 

PETROL_POS(-5) 0.270710 0.106754 2.535833 0.0319 

PETROL_POS(-6) 0.091456 0.086981 1.051449 0.3205 

PETROL_POS(-7) 0.095857 0.068541 1.063521 0.4755 

PETROL_NEG 0.155505 0.067254 2.312193 0.0461 

PIB -0.014174 0.007344 -1.930128 0.0857 

PIB(-1) -0.020083 0.011966 -1.678302 0.1276 

PIB(-2) -0.006685 0.012903 -0.518128 0.6169 

PIB(-3) -0.027328 0.010083 -2.710386 0.0240 

C 350.0691 70.69756 4.951644 0.0008 

R-squared 0.986589 Mean dependent var 8.792266 

S.E. of regression 1.991608 Akaike info criterion 4.329467 

Sum squared resid 35.69851 Schwarz criterion 5.517106 

F-statistic 25.46569 Durbin-Watson stat 2.843467 

Prob(F-statistic) 0.000011    



 

 جعفر هين حممد، دقيش مجال
 

129 

  املتغري املستقل+PETROL أي ان الزايدة يف  0.038-مبعامل  له عالقة سلبية مع معدل التضخم
أسعار النفط من املمكن ان تؤدي إىل اخنفاض معدالت التضخم وهذا كون أن ارتفاع أسعار احملروقات من 
شاهنا أن جتلب إيرادات خلزينة الدولة وبذلك تواصل احلكومة يف سياسة دعم األسعار للرفع من القدرة 

 INFلألفراد وهذا ما يؤدي إىل اخنفاض األسعار وابلتايل اخنفاض معدالت التضخم  الشرائية
  املتغري املستقل-PETROL  من  نفطعلى معدل التضخم أي ان اخنفاض أسعار الاجيايب له أتثري

االعتماد الكلي معدالت التضخم)يف بعض الفرتات( وما ميكن تفسري ذلك هو  رتفاعاملمكن ان تؤدي اىل ا
للجزائر على الصادرات النفطية يف متيول ميزانيتها فاي صدمة نفطية من املمكن ان تؤدي اىل تراجع االجور 

 وتدهور القدرة الشرائية وابلتايل ارتفاع االسعار)التضخم(.
  املتغري املستقلPIB  ويعلل ذلك أبن  0.014-له أتثري سليب ومعنوي على معدل التضخم مبعامل

الطلب( وابلتايل  >تفاع الناتج احمللي اخلام يؤدي اىل زايدة الناتج الوطين وابلتايل الرفع من األجور)العرضار 
 تنخفض األسعار.

  0.92=8معامل االرتباطR  89ما يعين ان املتغريات املستقلة تشرح املتغري التابع بنسبة% 
  احتماليةF-statistic=0.000 وية امجالية.ما يشري اىل ان النموذج له معن 
  قيمةdw=2.84 .تشري اىل غياب ارتباط األخطاء 

 Nardlاختبار احلدود لنموذج . 6.4
اختبار احلدود  إبجراءلغرض اختبار وجود تكامل مشرتك بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة، سنقوم 

 فيشر كما يوضحه اجلدول التايل: إحصائيةالذي يعتمد على 
 bounds test: اختبار احلدود 7 اجلدول

 
 
 
 

Test Statistic Value k 

F-statistic  3.591291 3 

Critical Value Bounds 

Significance I0 Bound I1 Bound 

10% 2.37 3.2 

5% 2.79 3.47 

2.5% 3.15 4.08 
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 Eviews9ابالعتماد على خمرجات  نيإعداد الباحث ن: ماملصدر

 ، نالحظ أن:07اجلدولمن خالل نتائج 
 FISHERتبني أن اجلزء اخلاص ابختبار احلدود  (al, 2018, p. 2) النتائج

 جلزء العلوي نقارن قيمة اSTAT-F ب LEVEL 0I  وLEVEL 1I حيث انه اذا كان: 
 1Stat> I-F هناك تكامل مشرتك 
 0Stat> I-F ليس هناك تكامل مشرتك 
 1Stat <I-F< 0I  منطقة شك او عدم التأكد 

ومنه ميكن القول انه توجد عالقة تكامل  I59.3stat=-F<1)=3.20),(.743(نالحظ أن قيمة 
 مشرتك بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة.

 VECM-NARDLمنهجية تصحيح اخلطأ . 7.4
 االنمشرتك بني املتغريات، سنحاول تبني وجود تكامل  Bounds testإجراء اختبار احلدود بعد 

 ,Kuma, 2018) إىل املدى الطويلدراسة إذا كان هناك إمكانية لتصحيح اخلطأ من املدى القصري 
p. 25) 2018) عن طريق دراسة معلمة تصحيح اخلطأC(1)  يل:كما يوضحه اجلدول التا 

 NARDL: اختبار العالقة طويلة االجل لنموذج 8 اجلدول
Cointegrating Form 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

D(INF) 0.010247 0.141699 0.072313 0.9439 

D(INF) 0.078438 0.149070 0.526185 0.6115 

D(INF) -0.170081 0.147004 -1.156975 0.2771 

D(INF) -0.014423 0.142352 -0.101318 0.9215 

D(INF) 0.181550 0.178222 1.018674 0.3350 

D(INF) 0.121358 0.141037 0.860471 0.4119 

D(INF) 0.098065 0.129772 0.755674 0.4692 

D(INF) -0.009023 0.012604 -0.715931 0.4922 

D(INF) -0.031231 0.013224 -2.361771 0.0425 

D(INF) 0.006919 0.013235 0.522808 0.6137 

D(PETROL_POS) -0.008489 0.011451 -0.741332 0.4774 

D(PETROL_POS(-1)) -0.414252 0.163106 -2.539778 0.0317 
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Cointeq = INF - (0.0640*PETROL_POS + 0.0258*PETROL_NEG  -0.0131 

*PIB + 58.0624 ) 

Long Run Coefficients 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

PETROL_POS 0.064026 0.009045 7.078453 0.0001 

PETROL_NEG 0.025792 0.009808 2.629605 0.0274 

PIB -0.013062 0.000460 -28.411292 0.0000 

C 58.062400 1.527497 38.011471 0.0000 

 Eviews9ابالعتماد على خمرجات  نيالباحث إعداد ن: ماملصدر

 نالحظ أن: NARDLمن خالل نتائج اختبار منهجية تصحيح اخلطأ لنموذج 
  يف املدى القصري فانD(PETROL_POS(-1))  له اثر سليب ومعنوي على اسعار النفط مبعامل-

0.41 
  يف املدى الطويل فإن كل من +PETROLو -PETROL  مع معدل التضخم. اجيابيةله عالقة 
  املتغري املستقل-PETROL  ألسعار جيايباال التأثرياىل أن  ابإلضافة. %5له معنوية عند مستوى 

 PETROL- السليبا التأثرياكرب منه من  PETROL+النفط على معدل التضخم 
 لي اخلام له عالقة سلبية ومعنوية على معدل التضخم يف املدى الطويل.حملالناتج ا 
  من الشكل:معادلة االجل الطويل تكتب 

INF= 0.064 PETROL+- 0.025 PETROL- + 0.03109 PIB+58.06 

 التغريات اهليكلية للمعاملاختبار .8.4
تغريات هيكلية وللقيام  أيمن وجود  NARDL(12.0.0.0.)جيب التأكد من خلو منوذج 

وكذا اجملموع الرتاكمي ملربعات  CUSUMاختبار اجملموع الرتاكمي للبواقي املعاودة  إجراءبذلك جيب 
، ويستعمل هذين االختبارين لتبيان وجود اي تغري هيكلي يف Cusum squaresالبواقي املعاودة 

، وشرط حتقيق االستقرار اهليكلي هو األمدمع املعلمات قصرية  األمدالبياانت ومدى استقرارية املعامل طويلة 
 %5ال عند مستوى احنصار الشكل البياين لالختبارين داخل اجمل
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  NARDLلبواقي لنموذج ا: اختبار سكون 5 الشكل
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 Eviews9ابالعتماد على خمرجات  ني:من إعداد الباحثاملصدر

 CUSUMمن خالل الشكلني السابقني، نالحظ أن اختبار اجملموع الرتاكمي للبواقي املعاودة 
ابلتايل و ، %5تقع داخل اجملال عند  Cusum squaresوكذا اجملموع الرتاكمي ملربعات البواقي املعاودة 

 فالنموذج خال من أي تغريات هيكلية ويبني كذلك استقرار املعلمات طويلة األمد مع املعلمات قصرية األمد.
 اخلامتة. 5

فت انتباه صانعي القرار واالقتصاديني وأاثر ل 2004إن االرتفاع احلاد ألسعار البرتول منذ سنة 
العديد من النقاشات واألحباث حول اآلاثر التضخمية الرتفاع أسعار النفط على مؤشرات االقتصاد الكلي 
خاصة التضخم، ابإلضافة إىل ذلك فان االخنفاض احلاد يف أسعار النفط بداية من النصف الثاين لسنة 

 صدرة للنفط وخاصة اجلزائر تعيد النظر يف ذلك.جعل العديد من البلدان امل 2014
إن فهم العالقة بني أسعار النفط والتضخم جد مهمة الن قرارات السياسة النقدية للبلد تتوقف على 
هذه اآلاثر من اجل احتواء ظاهرة التضخم ومعرفة اآلاثر التضخمية الرتفاع أسعار النفط على التضخم من 

 هاج السياسة النقدية املناسبة الحتواء أي صدمة متوقعة.شاهنا أن تدفع احلكومة النت
لقد حاولنا من خالل هذا البحث دراسة أتثري تقلبات أسعار النفط على معدالت التضخم يف 
اجلزائر، وألجل ذلك أجريت الدراسة عن طريق منوذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة الغري خطي 

NARDL  العالقة الغري متماثلة الرتفاع واخنفاض أسعار النفط على التضخم يف  ن من تبيانكّ موالذي
 املديني القصري والطويل األجل.
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نتائج التقدير بّينت وجود عالقة يف املدى القصري و الطويل بني أسعار النفط والتضخم، حيث أن ارتفاع 
 ، يف حني أن اخنفاضه)PETROL+(أسعار النفط من املمكن أن يؤدي إىل اخنفاض التضخم يف اجلزائر

(-PETROLمن املمكن أن يؤدي إىل ا )االعتماد الكلي للجزائر على معدالت التضخم بسبب  رتفاع
الصادرات النفطية يف متيول ميزانيتها فاي صدمة نفطية من املمكن ان تؤدي اىل تراجع االجور وتدهور 

 القدرة الشرائية وابلتايل ارتفاع االسعار)التضخم(.
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 ملخص:
 يفيتمحور اهلدف من هذه الدراسة حول معرفة أتثري االستثمار األجنيب املباشر على األمن الغذائي 

 (.2015-1995لفرتة )لالدول العربية 
توصلنا من خالل هذه الدراسة جملموعة هامة من النتائج، أبرزها أن أغلب االستثمارات األجنبية يف 

العقارات واخلدمات، مقارنة ابالستثمار يف قطاع األغذية الذي الدول العربية موجهة لقطاع النفط أو قطاع 
جدا؛ هذه املسامهة الضئيلة يف الدول العربية، انعكست بضعف التأثري املباشر على مؤشرات  يعترب ضئيال

البانل، إاّل أن أتثري  بياانتاألمن الغذائي لديها، وهذا ما بينته نتائج خمتلف النماذج املقدرة ابستخدام 
ستثمار األجنيب املباشر بشكل غري مباشر كان أقوى خصوصا ابلنسبة للدول اليت تعتمد على اخلارج يف اال

 توفري غذاءها.
 : االستثمار األجنيب املباشر، األمن الغذائي، الدول العربية.مفتاحيةكلمات 

 JEL: F21, C33تصنيف 

Abstract: 

The objective of this study is therefore to know the impact of foreign  
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direct investment on food security in developing countries in Arab countries 

in particular during the period (1995-2015). 

In our study, we reached a set of results in which the most important is 

that most of foreign direct investments in Arab countries are oriented to the 

oil sector or the real Estate and services sectors, counter to the foreign direct 

investment in the food sector, which is very weak. This small contribution to 

the foreign direct investment in the Arab countries was reflected by the weak 

impact on their food security indicators, which were proved by the results of 

the various models estimated using the panel models. However, their impact 

remains stronger in an indirect way, mainly for countries depending on the 

outside in order to provide their food. 

Keywords: foreign direct investment (FDI), Food Security, Arab Countries. 

Jel Classification Codes: F21, C33. 

 مقدمة .1
يعترب األمن الغذائي مشكلة جوهرية بل إنه أيخذ أمهية قصوى يف ظل بعض الظروف؛ فاالهتمام به 

اجملتمع، كما أن له أتثري مهم على اقتصاد الدول يعترب مبثابة مسألة جد مهمة ألنه يعد من أهم متطلبات 
فهو يشكل عبئا اجتماعيا واقتصاداي  ،واستقرارها، فانعدامه يلقي بظالل وأعباء ثقيلة على اجملتمع وأمنه

االستثمار األجنيب املباشر واحد من صانعي العوملة وإحدى أدواهتا عترب ويابهظا على عاتق اجملتمع املعين. 
هتا اسيطرت الشركات املتعددة اجلنسيات من خالل خمتلف استثمار أما يف اجملال الغذائي فقد واحد ؛  يف آن

على اإلنتاج الزراعي يف كل من الدول النامية واملتقدمة، حيث عملت هذه الشركات على تسخري الزراعة يف 
الغذاء يف الدول النامية  ، كما متارس هذه الشركات على الزراعة وإنتاجالدول النامية لصاحل الدول املتقدمة

دفع ابجتاه استبدال العديد تعمل على ال األجنبية للمنتجاتفهي من خالل دعمها أتثريًا غري مباشر أيًضا، 
الدول وتعترب  من املنتجات الغذائية اليت حيتاجها السوق احمللي مبنتجات وسلع جتارية تنتج للسوق العاملي.

العربية من الدول النامية اليت مل تنجح يف حتقيق أمنها الغذائي، رغم املوارد اليت حتويها فهي تعتمد على اخلارج 
االستثمار يف تلبية احتياجاهتا الغذائية، هذا ما فرض عليها التبعية الغذائية والتأثر ابملتغريات اخلارجية، من بينها 

 الغذائي. شكل حتد ابلنسبة هلا يف سبيل حتقيق أمنهاالذي ميكن أن ي ،األجنيب املباشر
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 شكالية البحث ا .1.1
االستثمار األجنيب املباشر يعترب مبثابة ضرورة فرضتها العوملة على خمتلف الدول ويف خمتلف اجملاالت 

 وخاصة اجملال الغذائي، ويف هذا السياق تتبادر لدينا اإلشكالية اآلتية: 
 العربية؟ما أثر االستثمار األجنيب املباشر على األمن الغذائي يف الدول  

 فرضيات البحث .2.1
 ملعاجلة اإلشكالية املطروحة سلفا سوف ننطلق من مجلة من الفرضيات اليت نراها أساسية وهي:

  أتثري ميكن للدول العربية االعتماد على إمكانياهتا لتحقيق أمنها الغذائي دون األخذ بعني اعتبار
 االستثمار األجنيب املباشر عليها؛

 ستثمار األجنيب املباشر أتثري قوي على مؤشرات األمن الغذائي يف الدول العربية.لال 
 أهداف البحث .3.1
 حماولة اإلحاطة مبشكلة األمن الغذائي والكشف عن واقعها يف الدول العربية على وجه اخلصوص؛ 
  املباشر ودوره يف اجملال الغذائي؛حماولة التعرف إىل االستثمار األجنيب 
 .حماولة إبراز أتثري هذه الشركات يف حتقيق األمن الغذائي يف الدول العربية 

 . منهج البحث أدواته 4.1
سنعتمد على املنهج الوصفي لتغطية اجلانب النظري فيما خيص املفاهيم األساسية لكل من االستثمار 

هج املقارن ملقارنة الوضعية الغذائية لبعض الدول العربية، كما سنعتمد األجنيب املباشر واألمن الغذائي، واملن
 على املنهج اإلحصائي التحليلي لتحليل أتثري االستثمار األجنيب املباشر على األمن الغذائي يف الدول العربية. 

 حدود البحث  .5.1
متثلت احلدود املكانية لبحثنا يف عينة من الدول العربية كنموذج؛ أما فيما خيص احلدود الزمنية فتمتد 

املتوفرة لدينا، وكذلك اإلحصائيات  وهذا حسب املعلومات 2015إىل غاية سنة 1995خالل الفرتة من 
 ثمار األجنيبواملعطيات املتعلقة مبختلف املتغريات املستعملة يف حتليل وقياس أاثر االست

 املباشر على األمن الغذائي يف الدول العربية عينة الدراسة.
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 االستثمار األجنيب املباشر .2
يعود اتريخ االزدهار احلقيقي له إىل قيام الثورة الصناعية  إذاالستثمار األجنيب ليس وليد العصر احلايل، 

 السياسة ، حيث عملت(24-23، الصفحات 2002)عبدالغفار، يف مستهل القرن التاسع عشر
 أسباب امتالك من وحرماهنا وتفقريها الدول املستعمرة ثروات جاهدة على هنب املستعِمرة للدول االقتصادية

 القوة، زايدة عوامل قوية متتلك دول الوضع هذا وأنتج العلم، النهوض واالنطالق من جديد وأمهها وعوامل
 عملية االستغالل سهل مما أورواب يف الصناعية الثورة قيام مع هذا ضعيفة ومستعمرة، خاصة وأنه تزامنودول 

هبدف  يف مستعمراهتا ومشاريع مؤسسات إقامة على املستعِمرة عملت الدول حيث والنهب السابق ذكرها؛
االستثمارات خالل فرتات  بلداهنا، فهذه يف صناعاته حاجات وتلبية واألولية املوارد الطبيعية استغالل

 االستعمار تركزت يف قطاعات املعادن والزراعة واخلدمات العامة. 
متلك املستثمر األجنيب جلزء من أو كل االستثمارات يف : "عرف االستثمار األجنيب املباشر أبنه

حالة االستثمار املشرتك، املشروع، هذا ابإلضافة إىل قيامه ابملشاركة يف إدارة املشروع مع املستثمر الوطين يف 
وسيطرته الكاملة على اإلدارة والتنظيم يف حالة امللكية املطلقة ملشروع االستثمار، فضال عن قيام املستثمر 

 )أبوقحف،بتحويل كمية من املوارد املالية والتكنولوجية واخلربة الفنية يف مجيع اجملاالت إىل الدول املضيفة"
 .(266، صفحة 2003

 يشاركون وميتلكوهنا أو املستثمرون األجانب إبنشائها يقوم اليت املشروعات عرف أبنه: "كافة كما
تعترب  اليت املباشرة األجنبية االستثمارات تتميز حيث اإلدارة، على فيها يسيطرون فيها أو الوطين املستثمر

عاملية تساهم يف نقل التكنولوجيا احلديثة واخلربة وتطوير  األجل ما تتم عن طريق شركات طويلة استثمارات
 .(159، صفحة 2004)زغدار، اإلدارة"

 املرجعية تتعدد أشكال االستثمار األجنيب املباشر، بسبب تباين: أشكال االستثمار األجنيب املباشر.1.2
أخرى،  املعايري املستخدمة يف تصنيف تلك االستثمارات من جهةوإىل تعدد  الفكرية للكتاب من جهة،

 :(27، صفحة 2005)األسرج، وتبعا لذلك ميكن التمييز بني األشكال التالية من االستثمار األجنيب
 ؛االستثمار املشرتك -
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 ؛األجنيب للمستثمر ابلكامل اململوك االستثمار -

 ؛التجميعمشروعات  -

 ؛االستثمار عن طريق العقود -

 ؛االستثمار يف املناطق احلرة -

 .متعددة اجلنسيات االستثمار بشكل الشركات -
 :(2015-1995) للفرتة تطور االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية .2.2

شركة  222، (2015-1995)لفرتةا بلغ عدد الشركات متعددة اجلنسيات يف املنطقة العربية خالل
 690شركة شقيقة وفرعية من بني  4620ألف شركة على مستوى العامل، إىل جانب  69رئيسة من أصل 

، 2016)املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، ألف شركة شقيقة وفرعية على مستوى العامل
ات متعددة اجلنسيات ودورها على صعيد االستثمار العاملي فقد ، أما فيما يتعلق بنشاط الشرك(39صفحة 

مليار دوالر وبنسبة  4524رصد التقرير ارتفاعا طفيفا يف قيمة أصول فروع الشركات األجنبية يف العامل مبقدار 
تريليوانت دوالر  7.8، كما ارتفعت صادراهتا إىل 2015تريليون دوالر بنهاية عام  105.8إىل حنو  4.5%
استثمار  ومشروعات تركزت شركات وقد مليون عامل، 79.5ا زاد حجم العمالة اليت توظفها إىل فيم

 اإلمارات من كل  حيث استحوذت الدول، من حمدود عدد يف املنطقة العربية يف الشركات متعددة اجلنسيات
 يزيد ما وعلى ابملنطقة األجنيب االستثمار شركات إمجايل من 76%على يزيد ما على ومصر والسعودية

، (93، صفحة 2016)املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،  املشروعات من 54%على
 62.7( فقد تدفق استثمار الشركات األجنبية إىل الدول العربية مبا قيمته 2004-1995فخالل الفرتة )

من االستثمار العاملي  ،0.87مليار دوالر وبنسبة تبلغ  6.2مليار دوالر مبتوسط تدفق سنوي يبلغ حنو 
معدل منو تدفق  ( بلغ2015-2005على صعيد الدول النامية، أما خالل الفرتة ) 3.28وبنسبة 

 عيد العاملي.على الص %11.6مقابل ،%8.4استثمارات الشركات متعددة اجلنسيات إىل املنطقة العربية 
ألجنيب املباشر يف قطاع األغذية فعلى الصعيد العاملي عرف هذا االستثمار اأما ابلنسبة لالستثمار 

، ويرجع هذا التزايد إىل االرتفاع يف أسعار املواد الغذائية، خاصة بعد أزمة  2000تزايد منذ منتصف سنوات 
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 34.9ليبلغ  2009، حيث بلغ حجم االستثمار يف قطاع األغذية ذروته سنة 2008الغذاء العاملية يف سنة 
، بعدما 2014مليار دوالر سنة  21.9، مث 2013مليار دوالر سنة  19مليار دوالر أمريكي مث ينخفض إىل 

(، حيث جتدر اإلشارة إىل 2004-2003مليار دوالر خالل الفرتة )14.1مليار دوالر، 16.2تراوح ما بني 
نه هناك عالقة طردية بني أسعار السلع الغذائية إب دراسة قامت هبا االونكتاد وأكدهتا الفاو فأن حس

العاملية، وحجم تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة يف الغذاء، هذا ما أدى إىل ارتفاع حجم االستثمار 
، (Yannick Fiedler & Iafrate Massimo, 2016, p. 5)2008يف قطاع األغذية بعد سنة 

 والشكل املوايل يوضح لنا تطور حصة تدفقات استثمارات الشركات األجنبية يف قطاع األغذية واملشروابت .
لكن تبقى الدول املتقدمة هي املصدر الرئيسي واملتحكم األساسي يف تدفقات االستثمارات األجنبية 

ت نسبة تدففات هذه االستثمارات من طرف بلدان متقدمة تشكل من كان  2014املباشرة فخالل سنة 
إمجايل االستثمار يف هذا القطاع، ابإلضافة إىل أن تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة يف  88نسبته 

قطاع األغذية إىل الدول غري متكافئة حيث أن مخسة اقتصادايت تلقت ما يقرب من ثلث مجيع االستثمارات 
فة الرئيسية لالستثمارات األجنبية املباشرة يف األغذية واملشروابت، وقد تلقت الصني، وهى الدولة املضي

(، 7، تليها االحتاد الروسي)2014و 2003ملائة من هذه التدفقات بني عام اب11األجنبية املباشرة، 
ملائة لكل منهما(، وعلى الرغم من التوقعات اب5والربازيل، واملكسيك ) ،(6والوالايت املتحدة األمريكية )

ر الغذائي إىل إفريقيا، ظلت مستوايت االستثمارات األجنبية اليت تغذيها تقارير إعالمية بزايدة االستثما
املباشرة يف إفريقيا منخفضة إىل حد كبري خالل السنوات األخرية، على الرغم من أن املتوسط واالستثمار 

مليار دوالر أمريكي(  2.5)2009األجنيب املباشر السنوي يف األغذية واملشروابت اليت تلقتها الدول األفريقية 
مليار دوالر أمريكي( فإن هذه املبالغ ال تزال متثل  1.2) )2008-2003(ثر من الضعف مقارنة ابلفرتة أك

 ,Yannick Fiedler & Iafrate Massimo) ملائة فقط من االستثمار األجنيب املباشر العاملياب10.5

2016, p. 6). 
أما ابلنسبة للمنطقة العربية فقد كان نصيبها من االستثمارات األجنبية املباشرة يف قطاع األغذية 

(، وحسب منظمة 2014-2003مليار دوالر خالل الفرتة ) 8.2واملشروابت، منخفض إذ انه مل يتجاوز 
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على األقل خالل  االونكتاد فإن العديد من الدول العربية واليت شهدت صراعات مل تتلقى أي استثمارات
 2014و 2009السنوي لالستثمارات هاته الشركات بني عامي (، وبلغ املتوسط 2015-2012الفرتة )

مليون دوالر  615) 2008و 2003مليون دوالر أمريكي(، إذ كانت أعلى بقليل من الفرتة ما بني  776.5)
 واخنفض ملدة سنتني متتاليتني،مليار دوالر أمريكي،  1.2عند  2011أمريكي(، ليبلغ ذروته يف عام 

 .مليون دوالر أمريكي 860.7، ليصل إىل 2014لريتفع مرة أخرى يف عام 

أما الدول املضيفة لالستثمارات األجنبية املباشرة يف قطاع األغذية واملشروابت، خالل الفرتة 
ملائة من إمجايل اب 23مليار دوالر،  1.9( فقد كانت من نصيب اإلمارات العربية املتحدة 2003-2014)

ملائة من إمجايل اب 18مليار دوالر أمريکي أو  1.5التدفقات يف القطاع الوافدة إىل الدول العربية، ومصر 
 15مليار دوالر أمريکي أو  1.2التدفقات يف القطاع الوافدة إىل الدول العربية، واململکة العربية السعودية 

 .تشاركت فيه ابقي الدول العربية مليار دوالر، والباقي 0.6املغرب  ،ملائةاب
 األمن الغذائي .3

وابلتايل فهو يتغري من  اجملتمع ابلرغم من أن مفهوم األمن وتعريفه مرتبط بدرجة كبرية بثقافة وقيم
آلخر، إاّل أن هنالك شبه إمجاع أبن األمن الغذائي يعترب من أهم هذه احللقات، إن مل يكن أمهها،  جمتمع

يعرف األمن الغذائي لغًة أبنه: و  .(8، صفحة 2008)منري، ومرتبط ارتباطا وثيًقا مبعظمهايف كل اجملتمعات 
"احلالة اليت تكون فيها الدولة أو جمموعة من الدول قادرة على توفري القدر الكايف من الغذاء لكل 

 (Dictionary English, 2006, pp. 37-38)شخص"
، إال أن التعريف األكثر تداوالً أنه على الرغم من تعدد تعاريف األمن الغذائيجتدر اإلشارة إىل كما 

هو " قدرة اجملتمع على توفري احتياجات التغذية األساسية لألفراد، وضمان احلد األدىن من تلك االحتياجات 
م ، وقد تدرّج هذا املفهوم مع الزمن وارتبط بعدد من املفاهي(90، صفحة 1998)عبدالسالم، ابنتظام"

 املتعلقة بقضية األمن الغذائي.
 مؤشرات األمن الغذائي: .1.3

 هذه الغذائي يف اجملتمع إال أن ملعرفة وحتديد مستوى األمن تستخدم هنالك عدة مؤشرات ومعايري
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، 1994)احلفار، وتتمثل أهم هذه املؤشرات فيما يلي لتطور مفهوم األمن الغذائي،املؤشرات تطورت تبعا 
 :(18صفحة 

 ؛كتفاء الذايت من السلع الغذائيةنسبة اال  -

 ؛اعي إىل الناتج الزراعي املستوردنسبة قيمة اإلنتاج الزر  -

 ؛رات اإلنتاج الغذائي إىل وارداتهنسبة قيمة صاد -

 نسبة قيمة واردات السلع الغذائي ابلنسبة إلمجايل الواردات؛ -

 نسبة اإلنفاق على الغذاء إىل إمجايل الدخل القومي؛ -

 نسبة مسامهة الناتج الزراعي يف إمجايل الناتج احمللي؛ -

 متوسط حصة الفرد من قيمة اإلنتاج الزراعي؛ -

 نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل؛ -

 ت الزراعية إىل إمجايل الناتج احمللي.نسبة صايف الواردا -
 :احمللي الزراعي( يف الدول العربية األمن الغذائي )نصيب الفرد من الناتج اتتطور مؤشر  .2.3

دولة  اإلمجايل يوضح مدى الرفاهية االقتصادية اليت يتمتع هبا الفرد يف إذا كان نصيب الفرد يف الناتج
 متوسط نصيب الفرد منما، فنصيب الفرد يف الناتج الزراعي يعكس املستوى الغذائي للبلد، وقد عرف 

 2015يف سنة  ( عدة تغريات، حيث بلغ2015-1995الناتج الزراعي يف الدول العربية خالل الفرتة )
( من %5.30حوايل)، أي ما يقدر 2014دوالر يف سنة  379 دوالر، بعدما كان حوايل 389.99حوايل

نصيب الفرد من الناتج الداخلي اخلام وابلتايل تعترب منخفضة، وقد عرف نصيب الفرد من الناتج الزراعي 
)املنظمة  دوالر على التوايل 389.92دوالر،  377.97حيث بلغا  2014و 2012تزايدا مقارنة بسنيت 

 321.26حيث تراوح بني  ،2002-1995، لكنه مرتفع مقارنة ابلفرتة (2015العربية للتنمية الزراعية، 
 644بني هذه الدول حيث بلغ أعاله يف السودان حبوايل  يتفاوت هذا املتوسط. و دوالر 199.73دوالر، 

البحرين وقطر وليبيا وجيبويت أبقل  دوالر، فيما يوجد يف أدىن الرتتيب كل من 549دوالر، متبوعا بلبنان ب 
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 يف الفرد نصيب متوسط ، وابلتفصيل أكثر جند انه بلغ(11، صفحة 2015)مال هللا،  دوالر 100من 
 املتوسط على يزيد املعدل سنة(، وهذا/ كغ ( 148.2حنو 2015 يف والدقيق القمح من العريب الوطن

 املتقدمة الدول متوسط، وتزيد عن )%220.5العاملي تقدر بـ )العاملي فنسبة متوسط نصيب الفرد العريب إىل 
 2015(، لكن عند مقارنة متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي الزراعي هلذا املنتج يف سنة %29.28بـ )

 تستخدم( ؛ أما ابلنسبة للذرة الشامية واليت %3.64(، جند أنه اخنفض حبوايل )2014-2008ابلفرتة )
، فإن متوسط نصيب الفرد من املتاح لغذاء العريب الوطن يف والدواجن احليوان غذاء يف أساسية بصفة

(، وسنة 2013-2008كلغ/السنة( وهي متقاربة مع الفرتة )  17.8قدر بنحو )  2015اإلنسان منها لعام 
 ، وهي تقريبا ضعف متوسط املتاح يف الدول املتقدمة واليت17.5و 17.6اليت بلغت على التوايل  2014

كيلوغرام/السنة(، أما   17.6كيلو غرام/السنة( ومتقارب مع املتوسط العاملي الذي يقدر بـ)  9.1تقدر حبوايل)
كيلوغرام/للسنة(، وهي مرتفعة   6.5) 2015ابلنسبة للشعري فان متوسط نصيب الفرد من الشعري بلغ سنة 

كما أن نصيب الفرد من   (،%650ر بـ )مقارنة نسبة للمتوسط العاملي فنسبة األوىل مقارنة هبذه األخرية تقد
، وهذه األخرية اخنفضت 2014كيلوغرام/للسنة( مقارنة بسنة   0.5مبقدار) 2015هذا املنتج اخنفض يف سنة 

(؛ ابلنسبة لألرز والذي يكتسي أمهية 2013-2008كيلو غرام /للسنة(، مقارنة مبتوسط الفرتة )  0.6ب )
( %50.0عربية، يشكل متوسط نصيب الفرد يف الوطن العريب ما نسبته)ال تقل عن القمح يف السلة الغذائية ال

 27.3م حنو)  2015كيلوغرام / سنة(، حيث بلغ عام   54.7)  من مثيله العاملي املقدر بنحو
كيلو   27.7-27.0ترتاوح ما بني ) ( واليت 2014-2008كيلوغرام/سنة(، وهي متقاربة مع الفرتة )

 2015 يف العريب الوطن يف السكر من لالستهالك املتاح كمية بلغتغرام/السنة(؛ ابلنسبة للسكر 
، )سنة/رامغكيلو  ( 25.9 بنحو متوسطه يقدر للفرد نصيب عنه نتج الذي األمر طن(، مليون (10.3حنو
 الدول متوسط ويقل عن، )سنة/كلغ  (18.5حبوايل املقدر العاملي املستوى على نظريه على يزيد وهو

 الوطن يف الفرد نصيب متوسط فإن(، أما ابلنسبة للزيوت النباتية سنة/كلغ  (30.2إىل  يصل الذي املتقدمة
 يف) فرد/ سنة /كلغ  12.2حنو) إىل 2014 سنة( يف /كلغ(12.8حنو  من تراجع النباتية الزيوت من العريب

 نظريه على ويزيد ، )سنة/كيلوجرام 21.7) حبوايل املقدر يف الدول املتقدمة نظريه عن أيضاً  ويقل ،2015
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 .) سنة/كلغ11.56)إىل  يصل الذي العاملي
 لدول العربية اتقدير وحتليل أثر االستثمار األجنيب املباشر على األمن الغذائي يف  .4
 :متغريات الدراسة .1.4

بناءا على النظرايت واألدبيات االقتصادية حول موضوع الدراسة مت اختيار املتغريات املبينة يف النموذج 
 احملددة:أدانه، واليت متيز بني فئتني من املتغريات 

هو املتغري املفسر)املستقل( واملتمثل يف االستثمار األجنيب املباشر ابلنسبة للناتج املتغري اخلارجي:  -
 (.IMCGDPايل، والذي نرمز له ابلرمز)احمللي اإلمج

إن حتديد املتغريات الداخلية يف هذه الدراسة يستند إىل اإلطار النظري والدراسات املتغري الداخلي:  -
: ألمن الغذائي واملتمثلة يفالتجريبية السابقة ملوضوع الدراسة، وهي عبارة عن بعض مؤشرات ا

 نصيب الفرد من الناتج الزراعيو  (IFTIونرمز له ابلرمز) الواردات الغذائية ابلنسبة للواردات الكلية
 (.PAGRونرمز له ابلرمز)

 فيما خيص متغريات املراقبة، هناك أربعة مؤشرات تؤخذ بعني االعتبار، وذلكمتغريات املراقبة:  -
 ملا هلا من أمهية يف القدرة على التنبؤ والتأثري على األمن الغذائي، معظم هذه املتغريات اختريت
 تقليداي من أجل تفسري وتقدير التغريات يف مؤشرات األمن الغذائي، تتمثل هذه املتغريات يف:

إمجايل الناتج  منو، (POPGونرمز له ابلرمز) النمو السكاين، (FIالواردات الغذائية ونرمز له ابلرمز)
 (.IAابلرمز)الواردات الزراعية ونرمز له ، و (EGونرمز له ابلرمز) )النمو االقتصادي( احمللي

 :الدراسة عينةالبياانت و  .2.4
ك فيه أن نوعية البياانت اليت تالئم اجلانب التطبيقي من جانب ودقتها من جانب آخر ال شمما 

يعدان ركيزة أساسية يف الوصول إىل نتائج ميكن االعتماد عليها والركون إليها يف أي عمل حبثي، وهذه 
اليت تعرف على أهنا بياانت مقطعية  Panal Data)الطولية ) الدراسة تعتمد على استخدام أسلوب البياانت

مقاسه يف فرتات زمنية معينة، وتتمثل الفائدة الرئيسية من استخدامها زايدة الدقة يف التنبؤ من خالل زايدة 
 عدد املشاهدات.
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، مصر، الكويت اجلزائر، األردن، اإلمارات، البحرين، عربية:تشمل العينة على أربعة عشر دولة 
وقد مت اختيار هذه الدول  ،(N=14قطر، املغرب، عمان، السعودية، السودان، لبنان وتونس، أي )موريتانيا، 

طبقًا ملعيار مدى توفر البياانت للمتغريات حمل الدراسة لكل سنوات الفرتة حمل الدراسة أو ملعظم سنوات 
 .(N*T=294مشاهدة ) 294، حبجم عينة (T=21( )2015-1995هذه الفرتة، وللفرتة الزمنية )

تستخدم الدراسة مالحظات سنوية بدال من متوسط البياانت لسنوات معينة كما هو معمول به يف 
 الكثري من األعمال السابقة، ويتفوق حتليل البانل على حتليل البياانت الزمنية مبفردها أو البياانت املقطعية

تلك اليت يف املقطعية أو الزمنية، وابلتايل إمكانية احلصول  مبفردها نظرا ألهنا تتضمن حمتوى معلومايت أكثر من
على تقديرات ذات ثقة أعلى، كما أن مشكلة االرتباط املشرتك بني املتغريات تكون أقل حدة من بياانت 
السالسل الزمنية، ومن جانب آخر، تتميز بياانت البانل عن غريها بعدد أكثر من درجات احلرية وكذلك 

وخبصوص مصادر املعطيات فقد مت االعتماد على قاعدة بياانت أهم مصادرها بياانت البنك ، بكفاءة أفضل
وكذا الكتب السنوية لإلحصاءات الزراعية العربية، الصادرة على املنظمة العربية  (،WDI2016العاملي )

 (.FAO(، وملفات املنظمة العاملية لألغذية والزراعة)AOADللتنمية الزراعية )
 التقدير:منهجية  .3.4

زايدة عدد  إن الفائدة الرئيسية من استخدام البياانت الطولية هي زايدة الدقة يف التقدير من خالل
املشاهدات عن طريق ربط عدد املشاهدات املقطعية بعدد الفرتات الزمنية، كما أن استعمال معطيات فردية 

 بضبط خمتلف العوامل املؤثرة يف األمن الغذائي. يسمحوزمنية 
على األمن الغذائي يف عينة الدول العربية،  أجل اختبار أتثري نشاط االستثمار األجنيب املباشرمن 

االحندارات إىل جانب  كان من الضروري إدراج حمددات أخرى حمتملة يف التأثري على األمن الغذائي يف
حتكم يف وهذه احملددات يتم عادة استخدامها كأداة ، مؤشر نشاط الشركات متعددة اجلنسيات

دم يف هذه الدراسة أيخذ بشكل إمجايل الشكل خ، حيث النموذج املستControl Variables))التقديرات
itit                 التايل: CVIMCGDPfSF  ),( 

 حيث:
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itSF أحد مؤشرات األمن الغذائي؛ : 
IMCGDPابلنسبة للناتج احمللي اإلمجايل؛ر األجنيب املباشر : االستثما 

CVمصفوفة املراقبة؛ : 
it.اخلطأ العشوائي : 

أما بشكل جزئي فيتفرع من النموذج اإلمجايل ثالثة مناذج جزئية كل منوذج خاص مبؤشر من مؤشرات 
 :التايلاألمن الغذائي املأخوذة يف الدراسة، حيث أتخذ الشكل 

ittiitititititit FIIAEGPOPGIMCGDPPAGR   54321 
 حيث:

Nمتثل عدد الدول يف الدراسة وهي أربعة عشر دولة؛ : 
T(؛1995-2015) : متثل الزمن وهي الفرتة 
itIMCGDPلوغاريتم االستثمار األجنيب املباشر ابلنسبة للناتج احمللي اإلمجايل؛ : 
itPAGRنصيب الفرد من الناتج الزراعي؛ : لوغاريتم 
itPOPGالنمو السكاين؛ : لوغاريتم 
itEGالنمو االقتصادي(؛ احملليإمجايل الناتج  منو : لوغاريتم( 
itFIلوغاريتم الواردات الغذائية؛ : 
itIA.لوغاريتم الواردات الزراعية : 

)(ومتثل  i  ( اآلاثر أو االختالفات املقطعية غري امللحوظةeffects section-cross،)  واليت
)(تتفاوت من دولة عربية ألخرى، لكنها تظل اثبتة خالل الفرتة الزمنية، وتشري t  إىل اآلاثر أو االختالفات

)(و ( غري امللحوظة واملشرتكة بني الدول العربية، واليت تتغري عرب الزمن، Time Effectsالزمنية ) it
احلد  

 العشوائي للنموذج مع الفروض التقليدية، ويكون مستقال وموزعا بشكل متماثل.
 : بانلنتائج تقدير مناذج بياانت ال. 4.4

الحندار االثالثة، منوذج  بانلبياانت ال تقدير النموذج ابستخدام مناذجفيما أييت سيتم عرض نتائج 
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بينه  فاضلةه النموذج األحسن لنقوم ابمل، بوصف(REM) منوذج التأثريات العشوائية، (PRM) التجميعي
 النتائج:وفيما يلي ملخص ألهم من أجل اختيار النموذج املالئم للدراسة.  (FEM) وبني منوذج اآلاثر الثابتة

 ألسلوب األول : نتائج االحندارات ابستخدام ا1اجلدول 

 املتغريات التفسريية
 طريقة التقدير

 طريقة اآلاثر العشوائية اإلحندار التجميعي

EG 
-0.088*** 

(0.03) 

-0.0887*** 

  (0.03) 

POPG 
0.004 

(0.039) 

0.004 

(0.04) 

IMCGDP 
0.043*** 

(0.043) 

0.043*** 

0.015 

IA 
-0.002 

(0.07) 

-0.001 

(0.071) 

FI 
0.211*** 

(0.067) 

0.211*** 

(0.067) 

Cons 
1.685*** 

(0.133) 

1.688 

(0.136) 

Prob(F) 0.000 0.000 

  STATA14بناء على خمرجات برانمج  نيمن إعداد الباحثاملصدر: 
 (.Student) قيمالقيم بني قوسني هي  -؛ %1(: معامل معنوية إحصائية عند مستوى معنوية: ***) -

 Probأن لكال النموذجني معنوية إحصائية وهذا بناء على قيمة  نالحظ السابق من خالل اجلدول
(F)للنموذج األول املدروس سوف ننتقل إىل استخدام  األسلوب األول ابلنسبة ، وبعد تقديران لنموذجي

 االختبار كما يلي:الختيار األحسن بينهما، فكانت نتيجة  (Breush Pagan Test) اختبار
  Breush Pagan: اختبار 2اجلدول 
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 STATA 14خمرجات برانمج  املصدر:

 القائلة  ضية العدموابلتايل نرفض فر  0.05االحتمال أقل من  من خالل نتيجة اإلختبار نالحظ أن
النموذج، معناه نقبل بتجانس قواطع الدول، مما يشري إىل أمهية تضمني اآلاثر املقطعية أو اآلاثر الزمنية يف 

 الفرضية البديلة أي أن منوذج اآلاثر العشوائية هو األحسن.
 نستخدم اختبار هومسانللمفاضلة بني منوذج اآلاثر العشوائية ومنوذج اآلاثر الثابتة يف األسلوب الثاين، 

(Hausman Test) :املوضح فيما يلي 
  Hausman: اختبار 3اجلدول 

 
 
 
 
 
 

 STATA 14خمرجات برانمج  املصدر:

05.05575.0مة )ن يف اجلدول أعاله إىل أن قيمسالقد أشارت نتائج اختبار هو  prob) ،  كما
07.112)( حيث 5أن القيمة اإلحصائية لكاي مربع أقل من القيمة اجملدولة عند درجة حرية)

5  ما ،)
( هلذا اإلختبار ورفض الفرضية البديلة، أي أن الرتجيح كان لصاحل أسلوب منوذج 0H) يعين قبول الفرضية

 .اآلاثر العشوائية
عليه النموذج املناسب ابستخدام بياانت البانل للمتغريات املستعملة يف النموذج األول حمل الدراسة 

تغلب منوذج اآلاثر العشوائية  هو منوذج اآلاثر العشوائية. إذ جند أن مقدرة اآلاثر العشوائية متسقة، حيث
 من انحية األمهية يف مالئمة بياانت الدراسة، وابلتايل تصبح مقدراته هي األنسب واألكثر معنوية وكفاءة

 .لدراسة عن أساليب التحليل األخرىيف تقدير بياانت ا
 اليت  تغرياتامل بعض بعد حذف: (منوذج اآلاثر العشوائيةناسب )تائج تقدير النموذج املن -
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ابلنسبة للناتج  منوذج اآلاثر العشوائية ألثر االستثمار األجنيب املباشرمن خالل نتائج تقدير  ليست هلا معنوية
توصلنا اىل النموذج املقدر  )مؤشر األمن الغذائي(؛الزراعي نصيب الفرد من الناتج  على احمللي اإلمجايل

 كالتايل:النهائي  
 : تقدير منوذج اآلاثر العشوائية 4اجلدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 STATA 14خمرجات برانمج  املصدر:

 حيث ميكن كتابة النموذج املقدر كما يلي:

00.0355.0294

)034.0()015.0()030.0)(127.0(

210.0043.0088.0689.1

2 



probRN

FIIMCGDPEGPAGR itititit

 
 :حتليل نتائج تقدير النموذج .5

 العربية أن له معنوية إحصائية يتضح من خالل نتائج تقدير منوذج املؤثرات العشوائية لعينة الدول
كما أن للنموذج   (، أي أن لكل معلمات النموذج املقدر داللة إحصائية1%مستوى معنوية )عند 

 . قدرة تفسريية مقبولة
يتحدد بكل من  نصيب الفرد من الناتج الزراعي)مؤشر األمن الغذائي(تبني من النموذج املقدر أن 

والنمو االقتصادي وكذلك الواردات الغذائية، فالعالقة االستثمار األجنيب املباشر ابلنسبة للناتج احمللي اإلمجايل 
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موجبة وهذا  االستثمار األجنيب املباشر ابلنسبة للناتج احمللي اإلمجايلو  نصيب الفرد من الناتج الزراعيبني 
ط االستثمار األجنيب املباشر أدى هذا إىل زايدة استغالل اإلمكاانت، نشامقبول اقتصاداي، ألنه إذا زاد 

أدى ذلك إىل حتسن يف الوضع الغذائي، لكن التأثري يف الدول العربية ضعيف حبيث إذا تغري مؤشر وابلتايل 
بواحد ابملائة ومع ثبات املتغريات األخرى تغري نصيب الفرد من الناتج  االستثمار األجنيب املباشر تطور

ما يعكس ضعف مسامهة االستثمار األجنيب املباشر يف التأثري على هذا  ابملائة فقط. 0.043الزراعي بـ 
املؤشر املهم من مؤشرات األمن الغذائي يف الدول العربية، والذي يعكس الوضعية الغذائية هبذه الدول، 

ميكن تفسري ذلك بنقص فعالية السياسة االستثمارية بشكل عام وسياسة االستثمار األجنيب املباشر بشكل و 
خاص، كذلك اجتاه االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية بصفة كبرية حنو قطاعات النفط والبىن 

  التحتية، مقارنة بقطاع األغذية والذي يعترب استثماراهتا فيه ضعيفة جدا.
كما نالحظ أن هناك مرونة بني نصيب الفرد من الناتج الزراعي والواردات الغذائية، أي إذا تغريت 

 0.21بـالواردات الغذائية بواحد ابملائة ومع ثبات املتغريات األخرى فإن نصيب الفرد من الناتج الزراعي يتغري 
 ابملائة.

 :خامتة .6
االستثمار األجنيب املباشر من الظواهر اليت تفاعلت بقوة مع النظام االقتصادي العاملي، وأاي ما يعد 

كان حظ هذا املصطلح من الغموض والتعقيد، وأاي ما كان اجلدل الذي اثر حول هذه الظاهرة أو املفهوم، 
فهي مبثابة ضرورة  ؛العاملة يف غري أن هذه الشركات غدى هلا أتثريا عميق ومباشر على جمرى احلياة االقتصادي

ما يؤثر بشكل  فرضتها العوملة على خمتلف دول العامل، ويف خمتلف القطاعات خاصة يف القطاع الغذائي هذا
 أو آبخر على الدول النامية والدول العربية منها اليت تعاين من مشكلة العجز الغذائي.

  نتائج البحث: .1.6
من خالل حبثنا الذي متحور حول أثر االستثمار األجنيب املباشر على األمن الغذائي يف الدول النامية 

 توصلنا إىل النتائج التالية: 
  االستثمار األجنيب من العوامل اخلارجية اليت ميكن أن تؤثر على حتقيق األمن الغذائي يف هذه الدول
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والكفيلة بتحقيق مستوى من األمن الغذائي لديها  العربيةأغلب الدول ، فبالرغم من املوارد اليت حتويها املباشر
واجلهود املبذولة يف سبيل حتقيق أمنها الغذائي، إال أهنا تتأثر بشكل أو آبخر ابسرتاتيجيات الشركات متعددة 

تبين  اجلنسيات، فهي تعد من العوامل املؤثرة اليت من الضروري على هذه الدول أخذها بعني االعتبار عند
لتحقيق أمنها الغذائي، أي ال ميكنها االعتماد على إمكانياهتا فقط دون األخذ بعني االعتبار  اسرتاتيجيةأي 

 أتثري نشاط الشركات متعددة اجلنسيات، وهو ما يفند الفرضية األوىل لبحثنا؛
  تشجيع استقطابرغم اإلمكانيات اليت حتويها الدول العربية، ورغم اجلهود اليت بذلتها يف سبيل 
متوسط االستثمار األجنيب ، إال أن هذه االستثمارات ال تزال ضئيلة حيث بلغ ات األجنبية املباشرةستثمار اال

 3.55ما قيمته  (2015-1995)ابلنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول العربية خالل الفرتة  املباشر
( ابملائة، وهي نسبة ضعيفة تفسر -3.11ملائة وأدىن نسبة)اب 37.16بينما بلغ أعلى نسبة له  فقط، ابملائة

يف القيمة املضافة القتصادايت الدول العربية؛ لكن ختتلف هذه  ابملسامهة احملتشمة لالستثمار األجنيب املباشر
ظ املسامهة من دولة ألخرى وهذا ما بينته قيم االحنرافات املعيارية للمتغريات الرئيسية للدراسة، فهناك نالح

 قلة استقرار وتشتت ملحوظ بني الدول العربية؛
 على  هذه املسامهة الضعيفة لالستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية، انعكست بضعف أتثريها

نشاط ذج املقدر، حبيث إذا تغري مؤشر و مؤشرات األمن الغذائي لديها، وهذا ما دلت عليه نتائج النم
بواحد ابملائة ومع ثبات املتغريات األخرى تغري نصيب الفرد من الناتج الزراعي بـ االستثمار األجنيب املباشر 

لنشاط االستثمار األجنيب ابملائة فقط، وهذا ما ينفي الفرضية الثانية لبحثنا والقائمة على أساس أن  0.043
 ؛أتثري قوي على مؤشرات األمن الغذائي يف الدول العربية املباشر

 ما   حتويها الدول العربية، إال أهنا مل تنجح يف القضاء على العجز الغذائي، هذارغم اإلمكانيات اليت
الفرد  نصيبف( اليت اتسمت ابلضعف، 2015-1995عكسه تطور مؤشرات األمن الغذائي خالل الفرتة )

اقتصادايت بشكل كبري أبسعار النفط اليت تعتمد عليها أغلب عرف تقلبات كثرية الرتباطه من الناتج الزراعي 
عاىن من قيم سالبة يف معظم السنوات، والذي  هذه الدول، ابإلضافة إىل امليزان التجاري الغذائي الذي

يعكس عدم مقدرة الصادرات الغذائية على تغطية الواردات الغذائية العربية املتزايدة مما أدى إىل تزايد الفجوة 
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  رج؛، وما تبعها من خطر التبعية الغذائية للخاالغذائية
  أهنا ال  ، إالاألجنيب املباشر ستثماراالرغم اجلهود اليت بذلتها الدول العربية يف سبيل تشجيع استقطاب

متوسط االستثمار األجنيب املباشر ابلنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول العربية تزال ضئيلة حيث بلغ 
ابملائة فقط، وتتباين هذه النسبة من دولة  3.55ما قيمته  (2015-1995)عينة الدراسة خالل الفرتة 

ألخرى، كما أن أغلب هذه االستثمارات موجهة لقطاع النفط أو قطاع العقارات واخلدمات، حيث أن 
(،مل تتجاوز 2015-2003يف قطاع األغذية ضئيلة جدا فخالل الفرتة )األجنيب املباشر ستثمار االنسبة 

مليار  8.2يف قطاع األغذية واملشروابت مستوى ة املباشر  ةاألجنبي اتنصيب املنطقة العربية من االستثمار 
 دوالر؛

 الدراسة  رغم التأثري الضعيف لالستثمار األجنيب املباشر على مؤشر األمن الغذائي يف الدول العربية عينة
بشكل مباشر، إال أن أتثريها بشكل غري مباشر يكون أقوى، وذلك من خالل حتكم الشركات متعدة 

سيات يف أسواق السلع الزراعية وأسعارها هذا ما يؤثر على الدول العربية اليت تعتمد على اخلارج يف توفري اجلن
 غذاءها، مما يفرض عليها تبعية غذائية ويهدد استقرارها.

 اقرتاحات البحث .2.6
كما أشران سابقا فاالستثمار األجنيب املباشر يؤثر بشكل أو آبخر على األمن الغذائي يف الدول 

 يلي:ميكن أن نقرتح ما املباشر العربية، فحىت يتم االستفادة من التأثري اإلجيايب لالستثمار األجنيب 
  املوارد الذاتية كأولوية،لتحقيق التنمية الزراعية اليت تكفل األمن الغذائي البد من االعتماد على 

وكذلك تعاون الدول العربية فيما بينها، فاملتغريات على الصعيد اخلارجي متثل حتدايت للزراعة يف هذه 
تقوية  الدول وتضع أمام مجيع الفاعلني السياسيني واالقتصاديني خيارات إسرتاتيجية حمددة لعل من أمهها

 عتماد على االستثمار األجنيب املباشر يكون مبثابة عنصر متمم؛وتنمية التعاون يف جمال الغذاء؛ بينما اال
 مع  جيب العمل على توفري احلماية واملساندة للشركات احمللية للصمود أمام املنافسة الالمتكافئة

لتقدمي إعاانت  ممن خالل مسامهاته االجتماعية عن طريق حتفيزههم ، واالستفادة مناملستثمرين األجانب
ية أو إلزامها ابملسامهة يف القطاعات االجتماعية كالقطاع الصحي أو قطاع التعليم، إىل مجعيات خري 
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ابحرتام حقوق العمال من خالل سن قوانني رادعة خاصة فيما خيص استغالل  مابإلضافة إىل إلزامه
لكفاءات العمالة احمللية، واحرتام القيم اجملتمعية والثقافية للبلد املضيف، والسعي إىل االستفادة من ا

 .واخلربات
  علمية للبحوث الزراعية طويلة املدى على املستوى احمللي، تشمل مجيع جوانب اسرتاتيجيةإتباع 

 اإلنتاج الزراعي وتسويقه ومتويله وختزينه، وتوفري الكادر العلمي هلا ابستمرار، مع االستعانة ابخلربات
 األجنبية ومراكز البحوث الدولية واإلقليمية؛

 ة االستثمارات املستخدمة يف الزراعة وخاصة من طرف القطاع اخلاص، واختاذ مجيعضرورة زايد 
اإلجراءات التشريعية واإلدارية لتشجيع هذه االستثمارات، وضرورة االستفادة من االستثمارات األجنبية 

 وتوجيهها حنو قطاعات التغذية مع األخذ بعني االعتبار احليطة واحلذر يف التفاوض معها؛
 ابإلضافة  ثمار يف جمال الصناعات الغذائية، حيث حيقق االستغالل األمثل للفائض من الزراعةاالست

 إىل إعطاء دفعة قوية لإلنتاج الغذائي، واملسامهة يف التنمية االقتصادية.
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 مالحق .8
 (النموذج التجميعيPAGR) اختيار النموذج املالئم للبياانت الطولية .1.8

 
 
 
 
 

a. اختيار النموذج املالئم للبياانت الطولية (PAGR)- منوذج اآلاثر العشوائية 
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 : ملخص
ثر تطبيق التسويق الداخلي على التفكري اإلبداعي للموظفني يف املصارف أحتليل  هدفت الدراسة إىل

وتوزيعها على عينة الدراسة املتمثلة يف االدارة العليا والوسطى لفروع  العاملة يف اجلزائر، وقد مت تصميم إستبانة
 مجيع املصارف العاملة مبدينيت سكيكدة وعنابة.

وتوصلت الدراسة إىل وجود أثر موجب لتطبيق التسويق الداخلي على التفكري اإلبداعي للموظفني 
قوة تفسري منوذج اإلحندار اخلاصة ابملصارف  يف كل من املصارف الوطنية واألجنبية العاملة ابجلزائر، وكانت

األجنبية أكرب من نظريهتا الوطنية. كما توصلت إىل عدم وجود إختالفات ذات داللة إحصائية بني مناذج 
اإلحندار، حبيث أن التفكري اإلبداعي للموظفني يستجيب لتأثري أبعاد التسويق الداخلي بنفس الطريقة بغض 

 النظر عن طبيعة املصارف.
 التسويق الداخلي، اإلبتكار، التفكري اإلبتكاري. :يةكلمات مفتاح

 .JEL: M ، M31 ،M51 ، C12 ،G21 اتتصنيف

Abstract:  

The study aimed at analyzing the effect of the internal marketing on  
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employee’s creative thinking in banks operating in Algeria. A questionnaire 

was distributed to the study sample represented by the senior and middle 

management of all branches operating in Skikda and Annaba. 

The study reached that there is a positive impact of internal marketing 

on employee’s innovative thinking in both national and foreign banks. Also 

there are no statistically significant differences between the regression 

models, It means that employees innovative thinking in these banks responds 

in the same way to the effect of internal marketing regardless of their nature. 

Keywords: internal marketing; innovation; innovative thinking. 

Jel Classification Codes: M, M31, M51, C12, G21. 

 مقدمة. .1
وما  اإلداري الفكر تطور على وانعكاساهتا املعاصرة األعمال بيئة يف احلاصلة التغريات نتيجة

 الباحثني توجه ومعاصرة جديدة إدارية فلسفات ظهور مت البشري ابلعنصر اإلهتمام تنامي من صاحبه
 وبروزه القوى موازين لتغري نظرا ، وهذااملورد هذا يستحقها اليت املكانة ختصيص إىل واملنظمات والدارسني

 .املنظمات ومتيز وإزدهار وإستمرار بقاء يف تسهم اليت األصولأهم  كأحد
أوجه  كل طياهتا يف حتمل اليت الفلسفات هذه بني من واحدا الداخلي التسويق مفهوم ويعترب

املعاصرة، حيث  التحدایت ضمن األعمال منظمات وتطور ومنو لنجاح اإلسرتاتيجي احلل لتكون التطور
 تعامل يف راقي فلسفة وأسلوب مبثابة هوو  تسويقي منظور من البشرية املوارد إدارة يعترب هذا املفهوم مبثابة

 ملوظفيها املنظمة وسياسات وفلسفة وإسرتاتيجيات ألفكار ترويج وعملية البشري، العنصر مع املنظمة
لكليهما، ابإلضافة إىل كونه احملفز  أفضل النتائج بتحصيل تعود بطريقة تبنيها على وحثهم هبا إلقناعهم

 الرئيسي إلطالق الطاقات اإلبداعية للموظفني وتوجيهها لدعم مكانة وصورة املنظمة.
 :الدراسة مشكلة .1.1

 الداخلي التسويق تطبيق أثر مدى ما التايل: السؤال لطرح الدراسة هذه جاءت سبق ما على بناءا
 يف فروقات هناك لھو ابجلزائر؟ العاملة واألجنبية الوطنية املصارف على التفكري اإلبتكاري للموظفني يف

 ابجلزائر؟ العاملة واألجنبية الوطنية املصارف بني التأثري مدى هذا
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 :الفرعية األسئلة من جمموعة الرئيس السؤال من تفرعت وقد
 الوطنية؟ صارفامل على التفكري اإلبتكاري للموظفني يف الداخلي التسويق تطبيق أتثري مدى ما 
 العاملة األجنبية املصارف التفكري اإلبتكاري للموظفني يف على الداخلي التسويق تطبيق أتثري مدى ما 

 ابجلزائر؟
 التفكري اإلبتكاري للموظفني بني على الداخلي التسويق تطبيق أتثري مدى حول فروقات توجد لھ 

 ابجلزائر؟ العاملة واألجنبية الوطنية املصارف
 :فرضيات الدراسة .2.1

 سئلة الفرعية مت صياغة الفرضيات التالية:على األبناءا 
لتطبيق التسويق  α ≤ (0.05"ال يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية األوىل: 

 الوطنية". املصارف التفكري اإلبتكاري للموظفني يفالداخلي على 
لتطبيق التسويق  α ≤ (0.05"ال يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الثانية: 

 األجنبية العاملة ابجلزائر". املصارف التفكري اإلبتكاري للموظفني يفالداخلي على 
لعالقة أثر  α ≤ (0.05عند مستوى داللة )ال يوجد إختالفات ذات داللة إحصائية الثة: "الفرضية الث

تطبيق التسويق الداخلي على األداء بني املصارف الوطنية واألجنبية العاملة ابجلزائر". )مبعىن ال يوجد إختالف 
للمصارف الوطنية بني معادليت اإلحندار   α ≤ (0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )هيكلي 

 واألجنبية العاملة ابجلزائر(.
 :الدراسة افهدأ 3.1.

 :التالية النقاط يف الدراسة أهداف متثلت
 والتفكري اإلبتكاري  الداخلي التسويق مستوایت من كل حول الدراسة عينة تصورات على التعرف

 الدراسة. حمل ابجلزائر املصارف العاملة للموظفني يف
 التفكري اإلبتكاري للموظفني يف املصارف  على الداخلي التسويق تطبيق أتثري مدى ودراسة حتليل
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 ابجلزائر العاملة واألجنبية الوطنية
 التفكري  على يالداخل التسويق تطبيق أتثري مدى حول اإلحصائية الداللة ذات الفروقات دراسة

 طبيعتها. حسب الدراسة حمل اإلبتكاري للموظفني يف املصارف
 مستوى التفكري اإلبتكاري للموظفني يف لتعزيز املناسبة والتوصيات اإلقرتاحات من وعةجمم إستخالص 

 ابجلزائر. املصارف العاملة
 :أمهية الدراسة 4.1.

وطبيعة  اجملتمعات، تنمية يف احليوي ودوره املصريف القطاع طبيعة ا منمهيتهأ الدراسة تكتسي
 مهم يف إبراز جودهتا ومتيزها عن غريها من اخلدمات املنافسة.واعتبار مقدمها عامل  املصرفية اخلدمة خصائص

املعاصرة الذي  املفاهيم من الداخلي" كونه "التسويق أمهية املوضوع الذي تتناوله أمهيتها من تكتسب كما
 تعزيز التفكري اإلبتكاري للموظفني وإظفاء عنصر التميز خلدماهتا. يسهم يف

 الدراسات السابقة: .2
  (2017)ضيف و موفق، دراسة 

 يف البشرية املوارد جتاه اإلجتماعية املسؤولية ممارسة مسامهة مدى على هدفت الدراسة اىل التعرف
 بلغ بوعريريج برج Condor-مؤسسة  موظفي من عينة على للعاملني، ابلتطبيق التفكري اإلبداعي تنمية

 مفردات على توزيعها مت إستمارة، بتصميم الباحثان قام الدراسة أهداف ولتحقيق موظف. 90 حجمها
 .الدراسة

 جتاه االجتماعية للمسؤولية معنوي أتثري وجود أبرزها من النتائج من إىل العديد توصلت الدراسة
بينها: من  التوصيات من عددا الباحثان وضع وقد لعينة الدراسة. اإلبداعي السلوك تنمية يف البشرية املوارد
تنمية  يف دورها إبراز على والرتكيز البشرية، املوارد جتاه االجتماعية ملسؤولية االهتمام ثقافة نشر ضرورة
 وكذا اجلديدة، األفكار تقدمي على القادرين املبدعني ألفراد االهتمام للعاملني؛ ضرورة اإلبداعي التفكري
 مع تتناسب صحية عمل بيئة هتيئة اإلبداعية؛ ضرورة قدراهتم حلفز واملساندة والتشجيع الدعم منحهم

 لعموم العاملني؛ اجلماعي والعمل اإلبداع لدعم احلديثة اإلجتاهات
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  دراسة(Marković & Gjurašić, 2017) 
قامت هذه الدراسة إبجراء مراجعة شاملة لألدبيات املتعلقة ابلتسويق الداخلي، وجودة اخلدمة 
الداخلية، ومفاهيم البحث واإلبتكار لدى املوظفني، وحيث مت مجع البياانت ابستخدام طريقة البحث املكتيب. 

لي وجودة اخلدمة الداخلية كما أستخدم حتليل احملتوى والطريقة الوصفية لعرض تطور مفهوم التسويق الداخ
 وشروط إبداع املوظف.

وقد توصلت النتائج إىل أن أنشطة التسويق الداخلي ضرورية إلدارة املوظفني يف قطاع الضيافة، حيث 
يتم التعامل مع املوظفني كعمالء داخليني ويتم تشجيعهم على تقدمي خدمات إبداعية ومبتكرة للعمالء 

 اخلارجيني.
  (2012)يوسف، دراسة 

هدف هذا البحث اىل دراسة مدى تطبيق شركة اإلتصاالت السعودية ابلطائف ألنشطة التسويق 
مفردة،  168الداخلي وأثرها على التفكري اإلبتكاري للعاملني هبا. حيث مت اختيار عينة عشوائية مكونة من 

 لبحث اىل النتائج التالية:واستخدم االستبيان كأداة جلمع البياانت. وتوصل ا
 ؛شركة اإلتصاالت السعودية ابلطائفيتم تطبيق مجيع أنشطة التسويق الداخلي ب

إن مجيع أنشطة التسويق الداخلي هلا عالقة إرتباط موجبة قوية مع التفكري اإلبتكاري لدى العاملني بشركة 
 .اإلتصاالت السعودية ابلطائف

 :الدراسة ملوضوع النظرية املفاهيم .3
 التفكري االبداعي: .1.3

التفكري اإلبداعي هو ذلك النوع من التفكري الذي يتسم حبساسية فائقة إلدراك املشكالت وقدرة 
كبرية على حتليلها وتقييمها، وإدراك نواحي النقص والقصور فيها، كما ميلك صاحب هذا النوع من التفكري 

واجلدة، كما يتميز ابلسهولة يف إنتاج عدد كبري من  قدرة كبرية على إنتاج األفكار اليت تتميز ابلتميز والتفرد
األفكار يف وقت قصري، وابملرونة يف التحول من فكرة اىل أخرى ويتسم صاحب هذا النوع من التفكري بقدرة 
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كبرية على التخيل والتصور واإلنشاء والرتكيب والبناء، وإجياد عالقات جديدة وتفسريات متميزة لفهم الواقع 
، صفحة 2012)علي،  ه وتغيريه إىل األفضل وتكون نتائجه خالقة وليست روتينية أو منطية.والتعبري عن

18)  
وعرف أبنه طاقة كامنة لدى كل فرد، تتطلب جمموعة من احملفزات الداخلية واخلارجية إلطالقها 
وتوظيفها توظيفا أمثل حلل املشكالت اليت قد تعرتض األفراد واملؤسسات، حيث أن هذه الطاقة الكامنة 

عهم على املخاطرة احملسوبة لدى األفراد قابلة للنمو والتوجيه يف إطار بيئة مناسبة حترتم طاقات أفرادها وتشج
يف سبيل اجلديد النافع من األفكار والرؤى والتصورات اليت تسهم بدورها يف مواجهة املشكالت والتحدایت 

، صفحة 2012)علي، بروح ملؤها التفاؤل ونظرة حيدوها األمل حنو واقع ومستقبل أفضل وأكثر رفاهية. 
33) 

 :التسويق الداخلي.    2.3
ينظر إىل التسويق الداخلي على أنه مدخل تسويقي يركز على إقامة وتعزيز عالقات طيبة وطويلة 

الفعال لألساليب واألدوات املناسبة يف توظيف  األجل بني املنظمة والعاملني لديها من خالل اإلستخدام
العاملني يف املنظمة وتنمية وتطوير أدائهم ومهاراهتم وحتفيزهم وتعزيز العالقات الداخلية معهم ابلشكل الذي 

 . (7، صفحة 2015)احلريري،   املنظمة والعاملني فيها–يعود ابلفائدة لكال الطرفني 
 ي للدراسة.نهجاجلانب امل .4

 منهج الدراسة    1.4.
مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ملعاجلة بياانت الدراسة؛ وذلك عن طريق إجراء املسح املكتيب 

على البحوث النظرية وامليدانية لبناء اإلطار النظري، ابإلضافة إىل إجراء حبث ميداين من خالل  واإلطالع
مجع البياانت امليدانية اجملمعة عن طريق اإلستبانة املوزعة على العينة املختارة وحتليلها ابستخدام الطرق 

 اإلحصائية املناسبة.
 أداة الدراسة. 2.4.

كوسيلة جلمع البياانت امليدانية من عينة الدراسة. وتتضمن جزئني: اجلزء مت اإلعتماد على اإلستبانة  
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األول حيوي املتغري املستقل واملتمثل يف التسويق الداخلي والذي يتضمن مخسة أبعاد تتمثل يف )التوظيف، 
مثل يف التدريب، التحفيز، اإلتصال الداخلي، التمكني(. واجلزء األخري حيوي على املتغري التابع والذي يت

 ظفني. التفكري اإلبتكاري للمو
 جمتمع وعينة الدراسة. 3.4.

متثل جمتمع الدراسة يف اإلدارة العليا والوسطى للمصارف العاملة يف اجلزائر واليت تضم كل من املصارف 
 الوطنية واألجنبية العاملة ابجلزائر.

أما عينة الدراسة فتمثلت يف اإلدارة العليا والوسطى جبميع وكاالت املصارف العاملة مبدينيت سكيكدة 
إستبانة صاحلة للتحليل  120إستبانة، وقد اسرتجع  234إستباانت لكل وكالة مبجموع  3وعنابة، مبعدل 

 %. 52مبعدل 
 أساليب املعاجلة اإلحصائية. 4..4

ة ولغاایت حتليل ومعاجلة البياانت فقد مت استخدام األساليب لإلجابة على تساؤالت الدراس
 اإلحصائية التالية:

حيث مت استخدام املتوسطات، النسب املئوية، التكرارات واإلحنرافات  أساليب اإلحصاء الوصفي: .أ
اخلماسي  املعيارية ملعاجلة البياانت الوصفية. ومت تقسيم فئات الوسط احلسايب اعتمادا على مقياس ليكرت

 مستوى عايل(. /5-3.5مستوى متوسط(، ) /3.49-2.5مستوى ضعيف(، ) /2.49-1) كالتايل:
لتحديد معامل ثبات أداة القياس )إستبانة الدراسة(. ويعترب احلد األدىن لقبول  ألفا إختبار كرونباخ .ب

 (Sekaran, 2003, p. 307)%.  60اإلعتمادية هو 
إلختبار الفرضيات اخلاصة أبثر تطبيق التسويق الداخلي على التفكري  إختبار اإلحندار املتعدد .ت

 اإلبداعي للموظفني يف املصارف حمل الدراسة.
تطبيق التسويق  أثر يف للفروقات اإلحصائية املعنوية الداللة لتحديد(Chow test) إختبار  .ث

لطبيعة املصارف )الوطنية   املصارف العاملة يف اجلزائر طبقاعلى التفكري اإلبداعي للموظفني يف الداخلي
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 واألجنبية العاملة ابجلزائر(. 
 حتليل النتائج. 5

 .ثبات أداة الدراسة وصدقها 1.5.
للتأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة مت عرضها بصورهتا األولية على عدد من أعضاء هيئة 

، ومت األخذ مبالحظاهتم حول إعادة صياغة بعض الفقرات وإجراء التعديالت التدريس من ذوي اإلختصاص
 αاملطلوبة وفقا لتوجيهات احملكمني. كما مت التأكد من ثبات إستبانة الدراسة حيث مت إختبار معامل 

 ألفا( جلميع اإلستباانت هبدف التحقق من التجانس أو اإلتساق الداخلي هلا. -)كرونباخ
( وهي نسبة عالية وممتازة، كما أن قيمة 0.951لإلستبانة للمصارف الوطنية ) αولقد كانت قيمة 

α ( 9430.و  7300.ملتغريات الدراسة تراوحت بني ) 
تقدر  αأما ابلنسبة لإلستباانت املوجهة للمصارف األجنبية العاملة ابجلزائر فكانت قيمة 

(. 9360.و  6120.ملتغريات الدراسة تراوحت بني ) α( وهي نسبة عالية وممتازة، وقيمة 0.943ب)
  (1)أنظر اجلدول %. α ≥ 60وكانت كل القيم أعلى من النسبة املقبولة واليت متثل 

 ملتغريات الدراسة. αقيمة كرومباخ  .1دول اجل

 عدد الفقرات ترتيب الفقرات األبعاد
املصارف 

 الوطنية
املصارف األجنبية 

 العاملة ابجلزائر
 0.815 0.815 7 7إىل  1من  التوظيف

 0.826 0.901 9 16إىل  8من التدريب

 0.851 0.853 6 22إىل  17من  اإلتصال الداخلي

 0.845 0.889 6 29إىل  23من  التحفيز

 0.844 0.773 8 37إىل  30من  التمكني

 0.936 0.943 37 37إىل  1من  التسويق الداخلي

 0.782 0.738 6 60إىل  38من  التفكري اإلبداعي

 0.943 0.951 42 60إىل  1من اإلستبانة ككل

 إعداد الباحثني إعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي للبياانت. املصدر:
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 نتائج التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة 2.5.
 املبحوثني. إلجاابت املعيارية واالحنرافات احلسابية، املتوسطات املوايل اجلدول يبني

املتوسطات واإلحنرافات املعيارية ألبعاد التسويق الداخلي والتفكري االبداعي للموظفني حسب طبيعة  .2دول اجل
 .املصارف

 األبعاد
 املصارف األجنبية العاملة ابجلزائر املصارف الوطنية

املتوسطات 
 احلسابية

اإلحنرافات 
 املعيارية

 الرتتيب
املتوسطات 

 احلسابية
اإلحنرافات 

 املعيارية
 الرتتيب

 3 0.38991 3.9816 3 0.67142 3.2815 التوظيف

 2 0.34507 4.0681 1 0.71706 3.5358 التدريب

 1 0.41857 4.2258 2 0.63383 3.4187 اإلتصال الداخلي

 4 0.53380 3.7473 4 0.85145 2.9472 التحفيز

 5 0.63179 3.0363 5 0.56449 2.7401 التمكني

 عالي 0.36308 3.8065 متوسط 0.53804 3.1980 التسويق الداخلي

 عالي 0.49016 3.7677 متوسط 0.57314 3.1030 التفكري اإلبداعي

 إعداد الباحثني إعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي للبياانت املصدر:

أن املصارف العاملة ابجلزائر )حسب إجاابت عينة الدراسة( ختتلف يف مدى  2نالحظ من اجلدول
أببعاد التسويق الداخلي وهذا مبني يف اإلختالفات بني متوسطات أبعادها املدركة حسب عينة  إهتمامها

الدراسة. فنجد أن معظم مستوایت أبعاد التسويق الداخلي للمصارف التجارية الوطنية جاءت متوسطة، 
عالية. كما كان  بينما املصارف األجنبية العاملة ابجلزائر فكانت مستوایت أبعاد التسويق الداخلي لديها

 .تطبيق هذه األبعاد بدرجات متفاوتة عن بعضها البعض
نفس الشيء ابلنسبة للتفكري اإلبتكاري للموظفني جند حسب اجلدول أن مستوى التفكري اإلبتكاري 
جاء مرتفعا ابلنسبة ملوظفي املصارف األجنبية العاملة ابجلزائر مقارنة بنظريه موظفي املصارف الوطنية والذي 

 ن مستوى التفكري اإلبتكاري لديهم متوسط.كا
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 نتائج إختبار الفرضيات: 3.5.
 اختبار الفرضية األوىل: .أ

( Multicollinearity)بداية مت التأكد من عدم وجود ارتباط عال بني املتغريات املستقلة 

التباين  وإختبار( Variance Inflation Factor(VIF)ابستخدام إختبار معامل تضخم التباين 
لكل متغري من متغريات الدراسة، حيث جيب مراعاة عدم جتاوز معامل تضخم  (Tolerance)املسموح 

 (؛0.05( وأن تكون قيمة إختبار التباين املسموح أكرب من )10للقيمة ) (VIF)التباين 
ري جلميع أبعاد املتغVIF) )حيث أن قيم إختبار معامل تضخم التباين  3وهذا ما يوضحه اجلدول

(، كما أن قيم إختبار التباين املسموح تراوحت 10( أي أقل من )1.335/3.572املستقل ترتاوح بني )
املستقل  أبعاد املتغري بني عال إرتباط (؛ مبعىن أنه ال يوجد0.05( وهي أكرب من )0.280/0.749بني )

 التابع. عالقتهم مع املتغري شرح كيفية على ميكن أن تؤثر
 معامل تضخم التباين والتباين املسموح ألبعاد املتغري املستقل يف املصارف الوطنية. إختبار .3اجلدول 

 VIF) )     معامل تضخم التباين (Toleranceالتباين املسموح ) أبعاد املتغري املستقل
 2.352 0.425 التوظيف

 2.769 0.361 التدريب

 3.572 0.280 اإلتصال الداخلي

 1.940 0.515 التحفيز

 1.335 0.749 التمكني

 إعداد الباحثني إعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي للبياانت.املصدر: 

بعد ضمان مالءمة البياانت الفرتاضات حتليل اإلحندار، قد مت إختبار الفرضية األوىل ابإلعتماد على 
 حتليل إىل ابإلضافة النموذج، صالحية من للتأكد (Analysis Of Variance)لإلحندار  التباين حتليل

 املتعدد. اإلحندار
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نتائج حتليل التباين لإلحندار للتأكد من صالحية النموذج إلختبار أثر تطبيق التسويق الداخلي على تنمية . 4اجلدول 
 التفكري اإلبداعي يف املصارف الوطنية.

 النموذج
جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 النتيجة الداللة Fقيمة 

 0.000 21.612 3.496 5 17.481 اإلحندار

   0.162 95 15.368 البواقي H0رفض الفرضية 

    100 32.849 اجملموع

 إعداد الباحثني إعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي للبياانت.املصدر: 

وهي أقل من مستوى  (F= 0.000)يساوي  Fأن مستوى داللة  4يتضح من خالل اجلدول
وبناءا عليه  .الفرضية هذه إلختبار صاحل النموذج أن نستنتج عليه ، وبناء α ≤(0.05(املفروض الداللة 

 α(مت رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة اليت تقضي بوجود أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى 
 للموظفني يف املصارف الوطنية.  لتطبيق التسويق الداخلي )األبعاد جمتمعة( على التفكري اإلبتكاري 0.05)≥

 معامل ارتباط بريسون بني التسويق الداخلي والتفكري اإلبداعي يف املصارف الوطنية. 5دولاجل
 اإلحنراف املعياري للخطأ املعدل  R2قيمة  R2قيمة  Rقيمة  النموذج

1 0.729 0.532 0.508 0.40221 

 على نتائج التحليل اإلحصائي للبياانت. إعداد الباحثني إعتمادااملصدر: 
( أن العالقة بني التسويق الداخلي )أبعاده R= 0.729من خالل قيمة ) 5اجلدول كما يتضح من 

جمتمعة( والتفكري اإلبداعي للموظفني هي عالقة موجبة وقوية، كما تفسر أبعاد التسويق الداخلي جمتمعة ما 
وهي نسبة متوسطة، أما ابقي  2R( من التباين الكلي للمتغري التابع إعتمادا على قيمة %53.2مقداره )

 خرى. التباين فريجع ملتغريات أ
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أثر تطبيق التسويق الداخلي على تنمية التفكري اإلبداعي يف املصارف  املتعدد إلختبار اإلحندار حتليل. 6اجلدول 
 الوطنية.

 النموذج
 املعلمية املعامالت املعلمية غري املعامالت

 Tقيمة 
مستوى 
 Beta اخلطأ املعياري B الداللة

 0.041 2.075  0.260 0.539 الثابت

 0.036 2.130 0.229 0.092 0.196 التوظيف

 0.275 1.098 0.128 0.093 0.103 التدريب

 0.034 2.153 0.286 0.120 0.258 اإلتصال الداخلي

 0.472 0.723 0.071 0.066 0.048 التحفيز

 0.019 2.380 0.193 0.082 0.196 التمكني

 على نتائج التحليل اإلحصائي للبياانت. إعداد الباحثني إعتمادااملصدر: 

مدى أتثري تطبيق كل بعد من أبعاد التسويق الداخلي على التفكري اإلبداعي  6ويبني اجلدول
 للموظفني يف املصارف الوطنية.

معامالت أبعاد التسويق الداخلي اليت دخلت معادلة اإلحندار، وبناءا عليه مت إعتماد النموذج  Bوتوضح قيم 
 ملعادلة اإلحندار ليصبح ابلشكل التايل: النهائي

Y = 0.229 x1 +0.128 x2 +  0.286 x3 + 0.071 x4 + 0.193 x5 

 yالتمكني(، ) 5xالتحفيز(، ) 4xاإلتصال الداخلي(، ) 3xالتدريب(، ) 2xالتوظيف(، ) 1xحيث: )
 التفكري اإلبداعي للموظفني(

الداخلي البعد األكثر أتثريا من بني أبعاد التسويق الداخلي على التفكري اإلبداعي  ويعد بعد اإلتصال
 للموظفني يف املصارف الوطنية.

 إختبار الفرضية الثانية: .ب
أن قيم إختبار  7املستقل، ويتضح من خالل اجلدول مت إجراء حتليل االرتباط الذايت ألبعاد املتغري

( أي أقل من 1.640/3.519أبعاد املتغري املستقل ترتاوح بني )جلميع VIF) معامل تضخم التباين )
( وهي أكرب 0.284/0.610تراوحت بني ) (Tolerance)(، كما أن قيم إختبار التباين املسموح  10)
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شرح  كيفية على املستقل ميكن أن تؤثر أبعاد املتغري بني عال إرتباط (؛ مبعىن أنه ال يوجد0.05من )
 التابع. عالقتهم مع املتغري

إختبار معامل تضخم التباين والتباين املسموح ألبعاد املتغري املستقل املتعلقة ابملصارف األجنبية العاملة . 7اجلدول 
 ابجلزائر.

 VIF) معامل تضخم التباين ) (Toleranceالتباين املسموح  ) أبعاد املتغري املستقل
 2.419 0.413 التوظيف

 3.250 0.308 التدريب

 1.773 0.564 الداخلي اإلتصال

 3.519 0.284 التحفيز

 1.640 0.610 التمكني

 إعداد الباحثني إعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي للبياانت.املصدر: 

الفرضية الثانية واليت ختترب أثر تطبيق التسويق الداخلي على  حتصلنا على اجلداول التالية نتيجة إختبار      
 التفكري اإلبداعي للموظفني يف املصارف األجنبية العاملة ابجلزائر.

نتائج حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية النموذج إلختبار أثر تطبيق التسويق الداخلي على . 8اجلدول 
 صارف األجنبية العاملة ابجلزائر.التفكري اإلبداعي للموظفني يف امل

 النموذج
جمموع 
 املربعات

 درجة احلرية
متوسط 
 املربعات

 النتيجة الداللة Fقيمة 

 0.000 10.886 0.988 5 4.939 اإلحندار
رفض الفرضية 

H0 
   0.091 25 2.269 البواقي

    30 7.208 اجملموع

 على نتائج التحليل اإلحصائي للبياانت. إعداد الباحثني إعتمادااملصدر: 
وهي أقل من مستوى (F= 0.000) يساوي  Fأن مستوى داللة  8يتضح من خالل اجلدول

وبناءا عليه مت رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة اليت تقضي  .α ≤(0.05(الداللة املفروض 
لتطبيق التسويق الداخلي على التفكري اإلبداعي  α ≤(0.05(بوجود أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى 
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 للموظفني يف املصارف األجنبية العاملة ابجلزائر. 
فني يف املصارف األجنبية العاملة معامل ارتباط بريسون بني التسويق الداخلي والتفكري اإلبداعي للموظ. 9اجلدول 

 ابجلزائر
 املعياري للخطأ اإلحنراف املعدل  R2قيمة  R2قيمة  Rقيمة  النموذج

1 0.828 0.685 0.622 0.30123 

 إعداد الباحثني إعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي للبياانت.املصدر: 
( أن العالقة بني التسويق الداخلي )أبعاده R=  0.828من خالل قيمة ) 9اجلدول كما يوضح 

جمتمعة( والتفكري اإلبداعي للموظفني يف املصارف األجنبية العاملة ابجلزائر هي عالقة موجبة وقوية، وتفسر 
( من التباين الكلي للمتغري التابع إعتمادا على قيمة %68.5أبعاد التسويق الداخلي جمتمعة ما مقداره )

2R .وهي نسبة متوسطة  
أثر تطبيق التسويق الداخلي على التفكري اإلبداعي للموظفني يف  املتعدد إلختبار اإلحندار حتليل. 10اجلدول 

 املصارف األجنبية العاملة ابجلزائر.

 النموذج
 املعلمية املعامالت املعلمية غري املعامالت

 Tقيمة 
مستوى 
 Beta اخلطأ املعياري B الداللة

 0.776 0.287-  0.775 222,- الثابت

 0.074 1.865- 0.325- 0.219 0.409- التوظيف

 0.004 30.133 0.634 0.287 0.900 التدريب

 0.335 0.982 0.147 0.175 0.172 اإلتصال الداخلي

 0.561 0.589 0.124 0.193 0.114 التحفيز

 0.025 2.377 0.342 0.111 0.265 التمكني

 على نتائج التحليل اإلحصائي للبياانت. إعداد الباحثني إعتمادااملصدر: 
مدى أتثري تطبيق كل بعد من أبعاد التسويق الداخلي على التفكري اإلبداعي  10ويبني اجلدول

 للموظفني يف املصارف األجنبية العاملة ابجلزائر.
 ليصبح ابلشكل التايل: Bوقد مت إعتماد النموذج النهائي ملعادلة اإلحندار بناءا على قيم 

5342 x0.+  4124 x0.+  3147 x0.+   2634 x0.+ 1325 x0. - Y = 
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 Yالتمكني(، ) 5xالتحفيز(، ) 4xاإلتصال الداخلي(، ) 3xالتدريب(، ) 2xالتوظيف(، ) 1xحيث: )
 التفكري اإلبداعي للموظفني(

للموظفني يف ويعد بعد التمكني البعد األكثر أتثريا من بني أبعاد التسويق الداخلي على التفكري اإلبداعي 
 املصارف األجنبية العاملة ابجلزائر.

 إختبار الفرضية الثالثة: .ج
ابلنسبة  توصلت النتائج اإلحصائية من خالل النظر إىل اجلداول السابقة إىل مالئمة منوذج اإلحندار

للمصارف الوطنية واملصارف األجنبية العاملة ابجلزائر على حد سواء. وأظهرت النتائج وجود أثر موجب 
لتطبيق التسويق الداخلي على التفكري اإلبداعي يف املصارف الوطنية واألجنبية العاملة ابجلزائر. وكانت قوة 

لوطنية، أي أن التسويق الداخلي )األبعاد ( ابلنسبة للمصارف ا.5320تفسري منوذج اإلحندار تقدر ب )
% من تباين التفكري اإلبداعي للموظفني يف املصارف الوطنية؛ أما ابلنسبة للمصارف 53.2ككل( فسر 

(، حيث أن التسويق الداخلي .6220األجنبية العاملة ابجلزائر فقدرت قوة تفسري منوذج اإلحندار ب )
 فكري اإلبداعي للموظفني.% من تباين الت62.2)األبعاد ككل( فسر 

ونظرا الختالف قوة تفسري منوذجي اإلحندار للمصارف الوطنية واألجنبية العاملة ابجلزائر، يطرح 
التساؤل التايل: "هل هناك اختالفات ذات داللة إحصائية لعالقة أثر تطبيق التسويق الداخلي على التفكري 

ة ابجلزائر". )مبعىن هل هناك اختالف هيكلي بني معادليت اإلبتكاري بني املصارف الوطنية واألجنبية العامل
 اإلحندار للمصارف الوطنية واألجنبية العاملة ابجلزائر(.

إلختبار اإلختالف بني مناذج   Chow's testولإلجابة عن التساؤل وجب استخدام حتليل 
أتثريات خمتلفة على املتغري اإلحندار، حيث يستخدم هذا التحليل لتحديد يف ما إذا كانت للمتغري املستقل 

 التابع بني فئات )عينات( فرعية خمتلفة من جمتمع الدراسة. 
 :التايل النحو على (Chow Ratio) شاو بنسبة تسمى أو احملسوبة   (F)حساب ويتم

(Oladejo, 2013, p. 12) 
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F =
(RSS – (RSS1 +  RSS2)]/k 

(RSS1 +  RSS2) (n – 2k)
 

 حيث:
RSS ئر(البواقي للعينة اإلمجالية ) للمصارف العاملة يف اجلزا مربعات : جمموعة 

   RSS1 البواقي للعينة األوىل )للمصارف الوطنية( مربعات : جمموعة 
   RSS2البواقي للعينة الثانية ) للمصارف األجنبية العاملة ابجلزائر( مربعات : جمموعة 
   K املقدرة املعامالت : عدد 
   N املشاهدات  :  عدد(n = n1 + n2) 

أثر تطبيق التسويق الداخلي على التفكري اإلبداعي يف املصارف الوطنية  نتائج حتليل اإلحندار إلختبار. 11اجلدول 
 واألجنبية العاملة ابجلزائر.

 النموذج
جمموع 
 املربعات

متوسط 
 املربعات

جمموع 
 املربعات

متوسط 
 املربعات

جمموع 
 املربعات

متوسط 
 املربعات

 0.988 4.939 3.496 17.481 6.276 31.380 اإلحندار

 0.091 2.269 0.162 15.368 0.152 19.159 البواقي

  7.208  32.849  50.539 اجملموع

مستوى 
 الداللة

.000 .000 .000 

املصارف الوطنية واألجنبية العاملة 
 ابجلزائر

 املصارف األجنبية العاملة ابجلزائر املصارف الوطنية

 إعداد الباحثني إعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي للبياانت.املصدر: 

 جند: 11من نتائج حتليل اإلحندار وإعتمادا على اجلدول 
( RSS= 19.159 , RSS1= 15.368 , RSS2= 2.269 , K= 6 , N= n1+n2= 132 (  

 :وبتطبيق املعادلة جند

Fcal =
( 19.159– (15.368 +  2.269)]/6 

(15.368 + 2.269) (132 – 12)
 

= 0.25367/2116.44 
𝐅𝐜𝐚𝐥 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟐 



 

 املصارف الوطنية واألجنبية العاملة أثر تطبيق التسويق الداخلي على التفكري االبتكاري للموظفني، دراسة مقارنة بني
 ابجلزائر

 

172 

 والقاعدة تقول:
[  at F 0.05 tab>FcalFاجلدولية ] )F (من أكرب (Chow Ratio )احملسوبة ل )F (كانت إذا

 متماثلني. غري أبن اإلحنداريني اإلفرتاض البديل ونقبل نرفض الفرضية العدمية 
نقبل الفرضية العدمية بعدم وجود اختالف )تغري هيكلي(   at F 0.05 tab< F calFأما إذا كانت 

 بني اإلحندارين.
 F0.05 (V1, V2) tabF =%  95اجلدولية عند درجة الثقة  Fوابلبحث عن 

 )درجات احلرية( جند:   V2 = n – 2k= 120و  V1 = K=  6حيث 
  Ftab = F0.05 (6,120) 

  Ftab = 2.1750 

 tab< F calFومبا أن: 
 واليت تفيد بعدم وجود إختالفات ذات داللة إحصائية بني مناذج اإلحندار إذن نقبل الفرضية العدمية

للمصارف  للمصارف الوطنية واألجنبية العاملة ابجلزائر )عدم وجود إختالف هيكلي بني معادليت اإلحندار
 الوطنية واألجنبية العاملة ابجلزائر(.

 اخلامتة .6
 عرض النتائج وتفسريها. 1.6.

 .هناك أتثري لتطبيق التسويق الداخلي على التفكري اإلبداعي للموظفني يف املصارف الوطنية 
 ليصبح ابلشكل التايل: Bوقد مت إعتماد النموذج النهائي ملعادلة اإلحندار بناءا على قيم 

Y = 0.229 x1 +0.128 x2 +  0.286 x3 + 0.071 x4 + 0.193 x5 
 Yالتمكني(، ) 5xالتحفيز(، ) 4xاإلتصال الداخلي(، ) 3xالتدريب(، ) 2xالتوظيف(، ) 1xحيث: )

 التفكري اإلبداعي للموظفني(
  هناك أتثري لتطبيق التسويق الداخلي على التفكري اإلبداعي للموظفني يف املصارف األجنبية العاملة

 ابجلزائر.
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 ليصبح ابلشكل التايل: Bوقد مت إعتماد النموذج النهائي ملعادلة اإلحندار بناءا على قيم 
5342 x0.+  4124 x0.+  3147 x0.+   2634 x0.+ 1325 x0.-Y =  

 للمصارف الوطنية  توصلت الدراسة إىل عدم وجود إختالفات ذات داللة إحصائية بني مناذج اإلحندار
واألجنبية العاملة ابجلزائر )عدم وجود إختالف هيكلي بني معادليت اإلحندار هلما(. أي أن التفكري اإلبداعي 
للموظفني يف املصارف يستجيب لتأثري أبعاد التسويق الداخلي بنفس الطريقة بغض النظر عن طبيعة 

 مهما كان نوعها. املصارف، ما يظهر أمهية هذا املفهوم يف مجيع املصارف
 التوصيات واإلقرتاحات.    2.6.

 توصي هذه الدراسة يف ضوء نتائجها أنه على البنوك:
  االهتمام بتطبيق التسويق الداخلي ملا له من أثر ابلغ على التفكري اإلبداعي للموظفني، حيث أن هذه

 مبادراهتم اإلبداعية.الفلسفة مبثابة الدافع لتحفيزهم وتعزيز قدراهتم الفكرية وتنمية 
  ،اإلهتمام بتطوير وتنمية العالقة بني املوظفني؛ والتأكيد على كون املوظف مبثابة زبون داخلي بني زمالئه

عليهم اإلهتمام مبتطلباته واحتياجاته يف العمل؛ ابإلضافة إىل التأكيد على كونه شريك يف البنك، الفائدة 
لذا عليه العمل جبد وبتفان اتم لتحقيق أهداف البنك الذي يعمل اليت تعود على البنك ستعود عليه أيضا، 

 به.
 .العمل على توفري بيئة عمل مرحية ومناسبة يسودها جو من املبادرة وتشجيع اإلبتكار واإلبداع 
 احلرص على إنسيابية املعلومات ومرونة أسلوب العمل وكسر الروتني داخل البنك 
 ساليب املبتكرة يف أتدية املهام.تشجيع طرح األفكار اجلديدة وتبين األ 
 قائمة املراجع: .7

 املراجع ابلعربية:

(. مسامهة املسؤولية اإلجتاعية جتاه املوارد البشرية يف تنمية التفكري 2017أمحد ضيف، و سهام موفق. )
 3برج بوعريريج أمنوذجا. الرایدة إلقتصادایت األعمال ،  condorاإلبداعي للعاملني ـمؤسسة 

(1 ،)102-81. 
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(. املنهج اإلسالمي يف التسويق الداخلي. املؤمتر الدويل العاشر لإلقتصاد 2015خالد حسن على احلريري. )
 قطر.-والتمويل اإلسالمي. الدوحة
لى التفكري اإلبتكاري للعاملني (. أثر تطبيق التسويق الداخلي ع2012فتح الرمحن حممد علي يوسف. )

 .85ـ44(، 1بشركة اإلتصاالت السعودية ابلطائف. جملة كلية العلوم اإلدارية )
(. التفكري اإلبداعي لدى املديرين وعالقته حبل املشكالت اإلدارية. األردن: 2012لطيف حممد علي. )

 دار اليازوري العلمية.
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 تصور حوكمة احلوسبة السحابية يف املؤسسات احلكومية

A Visualization of Cloud Computing Governance 

in Government Institutions 
 

 د. بالل مسرحد
 gmail.com03bilmec@، 3جامعة اجلزائر ، التسيريكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 

 

 26/08/2019اتريخ النشر:      04/2019/ 17: اتريخ القبول    25/03/2019اتريخ االستالم: 

  ملخص
هدفت هذه الدراسة إىل وضع تصور لتبّني آليات وضوابط وإطار حيكم  استخدام احلوسبة السحابية 

االعتماد املتزايد لتكنولوجيا املعلومات واالتصال من قبل املؤسسات بشكل ظل املؤسسات احلكومية، يف  يف
عام واإلدارات احلكومية للدول بشكل خاص متاشيا مع تعزيز تطبيق اإلدارة اإللكرتونية أو احلكومة 
 اإللكرتونية، وتندرج حتت هذا اإلطار تكنولوجيا احلوسبة السحابية اليت تعترب خدمة من خدماهتا، وتقنية

حديثة ومتطورة تعتمد عليها املؤسسات اليوم بغرض حتقيق كفاءة أكرب، من خالل تقليل تكاليف االعتماد 
 املطلوبة. على األجهزة واحلواسيب إىل االعتماد على خدمات اإلنرتنت يف ختزين البياانت ونقلها ابلسرعة

 سياسة حكومية تبّني  وتوصيلت إىل ضرورة وضع آليات وضوابط يف إطار احلوكمة تتمثل أمهها يف
للحوسبة السحابية، واعتماد هيئة حوكمة للحوسبة السحابية تتوىل وضع املعايري والقوانني املنظمة ومتابعة 
تنفيذها، إضافة إىل اعتماد بنية حتتية حكومية للحوسبة كمراكز بياانت حكومية تفاداي ملخاطر ختزين البياانت 

 .دمةاخليف مراكز بياانت ملزود 
 .احلوسبة السحابية ،تكنولوجيا املعلومات ،احلوكمةت مفتاحية: كلما

 M15 ؛ H83؛ JEL  :H1تصنيف 

Abstract: 

This study aimed to put a vision to adopt mechanisms and a framework 
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that governs the use of cloud computing in government institutions, 

depending on the increasing use of information and communication 

technologies (ICTs) in business in general and in state governments in 

particular, and in accordance with the adoption of e-government by 

governments. Cloud computing is a modern, sophisticated IT service and 

technology that businesses rely on by reducing the cost of using computers 

and hardware, and relying on the use of Internet services to store and transmit 

the data as quickly as necessary. 

It has reached the need to adopt mechanisms and framework of 

governance, the most important of which is the adoption of a government 

policy for cloud computing, the adoption of the cloud computing governance 

committee, which sets standards and regulations and monitors their 

implementation, in addition to the adoption of government infrastructure for 

cloud computing as government data centers to avoid data storage risks in 

the data centers of the service provider. 

Keywords: Governance, Information technology, Cloud computing. 

Jel Classification Codes: H1 ; H83 ; M15 

 مقدمة .1
تزايد استخدام احلوسبة السحابية من قبل الدول املتقدمة ومؤسساهتا خاصة مع األزمات االقتصادية، 
وارتفاع تكاليف التقنيات والوسائل املعلوماتية اليت أصبحت ضرورة البد منها وال ميكن االستغناء عنها. فقد 

نولوجيا احلديثة )احلوسبة اجتهت أغلب املؤسسات واملؤسسات احلكومية إىل االعتماد على هذه التك
السحابية( ملا هلا من أتثري على أدائها، خاصة مع الزايدة الكبرية واملتسارعة يف حجم البياانت املخزنة يف 
اإلدارات احلكومية، مما يتطلب توفري بنية حتتية هائلة وذات جودة يف ختزين ومعاجلة البياانت، وهذا ما يزيد 

يف هذا اجملال. كما يتطلب التحكم يف استخدام احلوسبة السحابية وضبط  يف حجم التكاليف واالستثمارات
ميكانيزمات استخدامها ملا تثريه من إشكاالت متعلقة ابملوثوقية وخصوصية وأمن املعلومات اليت يتم ختزينها 
يف سحاابت على مستوى اإلنرتنت، وهذا ما يشكل هاجسا ابلنسبة للمؤسسات وخاصة للمؤسسات 

 اليت تعترب بياانهتا واملعلومات اليت حتوزها تتمتع بصفة اخلصوصية احلكومية 
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والسرية الحتوائها على بياانت ومعلومات متعلقة ابملواطنني والشأن العام ومالية الدولة، وغريها، وهذا 
 ما يفرض ضبطا وحتكما أكرب يف استخدام هذه التكنولوجيا، وهنا يطرح مصطلح احلوكمة.

الدراسة إىل وضع تصور وإطار حلوكمة احلوسبة السحابية يف املؤسسات  وهندف من خالل هذه
 اجليد هلذه التكنولوجيا احلديثة.احلكومية، من خالل حتديد املتطلبات والضوابط الواجب توافرها لالستخدام 

 يف ظل األهداف اليت يصبو إليها هذا البحث، فإننا نسعى إىل اإلجابة على السؤال اآليت:
 متطلبات وضوابط حوكمة استخدام احلوسبة السحابية يف املؤسسات احلكومية؟ماهي أهم 

نعتمد يف اإلجابة على إشكالية الدراسة املنهج الوصفي مع التحليل، ابالنطالق من وصف متغريات الدراسة 
 ىل نتائج وتوصيات ميكن تطبيقها.مث تفكيكها وحتليلها، والوصول إ

 : احلوسبة السحابيةماهية . 2
تعد احلوسبة السحابية من بني أحدث اخلدمات اليت تقدمها تكنولوجيا املعلومات واالتصال لفائدة 
مستخدميها، ولقد ساهم يف ظهورها التطور الذي حصل يف الويب بظهور اجليل الثاين الذي أطلق عليه 

شبكة اإلنرتنت وعلى التفاعلي(، ولقد صاحب هذا؛ التطور الكبري يف حجم البياانت املتداولة على  )الويب
مستوى قواعد البياانت املختلفة للمؤسسات، فكان من الضروري البحث عن تكنولوجيات جديدة وخدمات 

 .تساهم يف ختزين هذا احلجم اهلائل من البياانت وتبادهلا بشكل أسرع وأبقل تكلفة ممكنة
 للحوسبة السحابية:مدخل .1.2

األمر لإلشارة إىل اإلنرتنت، حيث أنه رسم أويل لسحابة استخدم مصطلح احلوسبة السحابية يف بداية 
( إىل السحابة. وفكرة احلوسبة Data Centersيتم استخدامها لتمثيل البياانت من مراكز البياانت )

الذي طرح فكرة السحابة كخدمة،  J. McCarthyالسحابية تعود إىل ستينيات القرن العشرين عن طريق 
 عندما قال آنذاك "ميكن تنظيم احلوسبة السحابية لكي تصبح خدمة عامة يف يوم ما".

زهرة ) .املاضيوتبّني الفكرة الكثري يف ذلك الوقت، لكن تالشت بعدها يف فرتة سبعينيات القرن 
وعادت الفكرة للظهور يف بداية التسعينيات من القرن املاضي وطرحت للنقاش من أجل  (4، ص2015

، بدأت التطبيقات الفعلية للحوسبة السحابية، 2.0وضعها حيز التطبيق، ومع تطور الويب وظهور الويب 
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ر. ( من خالل توفريمها لعدة تطبيقات يف هذا اإلطاMicrosoft( و)Googleوكانت البداية من مؤسسيت )
وبدأ تبنيها واستخدامها من قبل املؤسسات خاصة وأن املعلومة أصبحت متثل رأس مال ابلنسبة للمؤسسات 

 عام.يف كل  %30إىل  %20مع التطور الكبري واملتسارع لنسبة منو البياانت واليت تقدر ما بني 
(Gartner 2012, P3)دام السحابة هذا ما تطلب استعانة املؤسسات مبراكز حلفظ البياانت واستخ

 ة بياانهتا اخلاصة على اإلنرتنت.إلدار 
 :حلوسبة السحابيةتعريف وخصائص ا 

تقدمها  قدمت للحوسبة السحابية العديد من التعاريف؛ حيث جليها تصب حول اخلدمات اليت
 خمتلفة منها: غبصي ؛ حيث تعريفوفوائدها على مستخدميها

  التخزين اخلاصة ابحلاسوب إىل ما يسمى السحابة، وهي "تكنولوجيا تعتمد على نقل املعاجلة ومساحة
 (3، ص2015)كلو ؛ جهاز خادم يتم الوصول إليه عن طريق اإلنرتنت"

  اختيار مزود خدمة لتخزين وإدارة بياانتك اخلاصة على اإلنرتنت؛ حيث أهنا متتاز بسهولة مزامنة"
 ؛)Jeams 2014("وتشاركهاالبياانت مع الكثري من األجهزة يف أي مكان، وسهولة تبادهلا 

  النموذج الذي يوفر للمستخدمني لشبكة اإلنرتنت الدخول عند الطلب جملموعة من موارد احلوسبة"
 املشرتكة، واستخدامها بشكل سريع دون التفاعل املباشر مع مزود اخلدمة"

(Nassima 2015, p1)؛ 
ملشاركة جمموعة كبرية من مصادر احلوسبة "منوذج يوفر وصوال مناسبا ودائما ويف أي وقت إىل الشبكة 

 تكلفة )الشبكات، اخلوادم، الوسائط، التطبيقات، اخلدمات، وغريها(، واليت ميكن نشرها وتوفريها أبدىن
 "املعهد الوطّن للمعايري والتكنولوجيا  األمريكيتعريف املعهد -ومن دون تفاعل مع مقدم اخلدمة"

(NIST")  (4 -3، ص 2014)العليمي. 
وعلى ذكر ما سبق من تعاريف، ميكن أن نعريف احلوسبة السحابية على أهنا خدمة حديثة من خدمات 
 تكنولوجيا املعلومات، وهي عبارة عن جهاز خادم يتم الوصول إليه عند الطلب عن طريق شبكة اإلنرتنت 

اخلدمات بشكل ابستخدام عدة وسائط وقنوات تكنولوجية؛ حيث توفر للمستخدمني جمموهة من املوارد و 
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 سريع ومرن مع سهولة يف تبادل البياانت وتشاركها.
انطالقا من التعاريف املقدمة للحوسبة السحابية جند أهنا تنطوي على جمموعة من اخلصائص وعليه، و 

ميكن عرض أهم خصائص احلوسبة السحابية وفق املعهد األمريكي "املعهد الوطّن للمعايري والتكنولوجيا" 
 .(5، ص2014)العليمي 

 ( اخلدمة الذاتية عند الطلبon-demand self حيث أن املستخدم يتلقى اخلدمة عند طلبه هلا :)
 وبشكل مباشر دون تدخل من صاحب اخلدمة؛

 ( الوصول الواسع للشبكاتBroad network access أي وصول املستخدم للخدمات املقدمة :)
 احملمولة، واحلاسوب الشخصي، وغريها؛ عرب عدة وسائط وقنوات تكنولوجية، كاهلواتف الذكية

 ( حزم املوارد أو جتميع املصادرRessource pooling أي تقدمي موارد وخدمات احلوسبة لعدة :)
 مستخدمني تبعا لطلباهتم املتعددة واملختلفة؛

 ( املرونة والسرعةRapidity&elasticity معناه تقدمي اخلدمة بسرعة وفعالية، واالستجابة لتغري :)
 بات املستخدمني بسرعة ومرونة؛طل
 ( قياس اخلدمةMeasured service حيث أن اخلدمة املقدمة تكون مقاسة حسب احتياجات :)

املستخدم ويف كل وقت، والقياس يتم من قبل مقدم اخلدمة أو املورد، حىت يكون هناك اعتدال يف 
 تقدميها للمستخدمني.

لمستخدمني إمكانية االستغناء عن االستعمال ابلنظر إىل هذه اخلصائص فإن السحابة أاتحت ل
التقليدي جلهاز احلاسوب كأداة لتخزين ومعاجلة البياانت والتطبيقات والربجميات، إىل استعماله كأداة تواصل 

 مع السحابة اليت يتم ختزين فيها كل هذه املوارد عن طريق مراكز البياانت، ويقوم املستخدم ابحلصول على
دمة عرب شبكة اإلنرتنت، وتساهم بذلك احلوسبة السحابية من خالل السرعة واملرونة اخلدمة من مقدم اخل

 هي: يف تقدمي اخلدمة يف تقليل التكاليف. إذ أن للحوسبة السحابية ثالث عناصر أو مكوانت
 املستخدم املستفيد من خدمات احلوسبة السحابية؛ 
  املنصات(Platforme) اليت متثل اجلهات صاحبة اخلدمة؛ 
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  البنية التحتية اليت تشمل توفر شبكة اإلنرتنت، واملساحات التخزينية للبياانت، واحلواسيب الشخصية
 أو اهلواتف الذكية، والربجميات أو التطبيقات.

 :خدمات ومناذج بناء احلوسبة السحابية 
تعربي احلوسبة السحابية عن جمموعة من اخلدمات ميكن تصنيفها على شكل طبقات ختتلف حسب 

 .نوع اخلدمة املقدمة، كما أن احلوسبة تتوفر وفق مناذج حمددة مت بناؤها حسب درجة انتشارها
 :(1كما هو مبنيي يف الشكل رقم )  ،ميكن تصنيف خدمات احلوسبة السحابية إىل ثالث فئات أساسيةو 

 خدمات احلوسبة السحابية :1شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : http://www.motc.gov.qa/sites/default/files/rshdt_lhwsb_lshby.pdf, 

consulté le 03/05/2018, إرشادات احلوسبة السحابية 
 ( البنية التحتية كخدمةIaaS): 

(، وهي HaaSالسحابية، ويطلق عليها أيضا األجهزة كخدمة )هي الطبقة السفلية من احلوسبة 
عبارة عن برانمج حاسويب متكامل، يتم اقتناؤه من مؤسسة تكنولوجيا املعلومات، يتضمن خوادم، ومساحات 

)زهرة ، ختزين، ومراكز للبياانت. ويتم يف الكثري من األحيان توفري التشبيك والربجميات كبيئة آلية افرتاضية

http://www.motc.gov.qa/sites/default/files/rshdt_lhwsb_lshby.pdf
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 (4، ص2015)كلو (.Amazon web servicesومن األمثلة على هذا النموذج ) (9، ص2015
ويف هذا النموذج تضمن املؤسسة صاحبة اخلدمة تقدمي البنية التحتية وقابلية استخدامها فقط، وابقي اخلدمات 
املرافقة تقع على املستخدم أو املستفيد من اخلدمة، كخادم الربيد اإللكرتوين أو خادم الويب اإللكرتوين، 

، وميكن ملستخدم النموذج إضافة خدمات كما أن هذا النموذج متوفر وفق قاعدة الدفع مقابل االستخدام
 أخرى، أي توسيع النطاق وفقا الحتياجاته مقابل الدفع فقط عن كل خدمة إضافية.

ومن أشهر خدمات البنية التحتية واليت تستفيد منها املؤسسات واألفراد على وجه اخلصوص، ختزين 
 لوصول إليها من أي مكان ويف أي زمان،الصور والبياانت الشخصية على احلوسبة السحابية، وميكن للفرد ا

( اليت تقوم بتخزين امللفات iCloud( عن طريق خدمة )Appleوكمثال على ذلك ما تقدمه مؤسسة )
 (6، ص2014العليمي ) وبثها.والصور، والنسخ االحتياطي حملتوايت اجلهاز اهلاتفي وإمكانية استعادهتا 

  البيئة احلوسبية –املنصة-  ( كخدمةPaaS) 
غالبا ما يتم استخدام هذا النموذج يف املؤسسات اليت ترغب يف تعديل أو تطوير تطبيقات برجمياهتا، وهي 
جمموعة برجميات تطويرية يتم استضافتها على البنية التحتية ملزود اخلدمة؛ حيث أن املستخدم غري ملزم بتوفري 

لسحابية، وكمثال على مزودي املنصة كخدمة البيئة أو اخلادم االفرتاضي هنا، فهو على عاتق مزود اخلدمة ا
 Google Apps( ،)Amazon web services( ،)Microsoft windowsجند، )

Azur).European Network & Information Security Agency (ENISA) (
2012) 

 ( الربجميات كخدمةSaaS) 
استضافة برجميات وهي أبسط وأرخص خدمة يف احلوسبة السحابية؛ حيث تستخدم من خالل 

موجودة على شبكة اإلنرتنت واستخدامها من قبل املستخدم عن طريق حاسوبه الشخصي أو هاتفه الذكي، 
ويعتمد على متصفح الويب للحصول عليها من قبل مزود هذه اخلدمة )الربجمية أو التطبيق( مع الدفع عند 

 Googleوكمثال عن هذه الربجميات ما يوفره ) (Faure 2015, P 29). الطلب عن استئجار اخلدمة

Docs(و ،)Gmail.للربيد اإللكرتوين، وغريها ) 
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هناك أربع مناذج لبناء وانتشار املعهد األمريكي "املعهد الوطّن للمعايري والتكنولوجيا"، حسب و 
 احلوسبة السحابية وهي:

 ( احلوسبة السحابية العامةPublic cloud:) 
على شبكة اإلنرتنت، واملؤسسة صاحبة اخلدمة هي املكلفة بتوفري اخلدمة تكون متاحة للجمهور 

وتسيريها على الشبكة العنكبوتية. ويلجأ إىل هذه اخلدمة الكثري من املستخدمني من مؤسسات وأفراد بغرض 
التقليل من التكاليف وجتنب تركيب البنية التحتية للحوسبة لديهم، وتقتصر مهمة املستخدم على دفع 

كاليف على حسب االستخدام للخدمة العامة. وبغرض حتسني القدرات التخزينية ميكن ملوفر اخلدمة أن الت
 Nassima) آلخر.قواعد البياانت يف أي مركز من مراكز البياانت، وميكنها االنتقال من مركز بياانت  يضع

2015, P 5) 
 ( احلوسبة السحابية اخلاصةPrivate cloud ) 

احة للجميع ألن مركز البياانت اخلاص ابحلوسبة السحابية يكون داخل املؤسسة، ال تكون احلوسبة مت
وميكن الوصول إليه ابستخدام الشبكة احمللية أو حىت عن طريق الشبكة العاملية؛ ولكن بشكل حمدود. كما 

دامه ميكن أن يكون مركز البياانت موجودا لدى مؤسسة مستضيفة بشرط أن ال يكون متاحا للعامة، بل استخ
يقتصر على املؤسسة ومن تسمح هلم بذلك. وتستطيع املؤسسة مراقبة البنية التحتية للحوسبة والتحكم فيها 
مما يوفر مستوى من األمن عند استخدامه من قبل املسموح هلم بذلك، وكمثال عن هذه احلوسبة حوسبة 

(Nebula( اليت تستخدمها الوكالة الفضائية )NASA ألغراض ).(6، ص2014العليمي ) علمية 
ونشري إىل أن احلوسبة السحابية اخلاصة تعدي أكثر أمنا من احلوسبة السحابية العامة؛ وذلك لتوفر 
الرقابة الذاتية من قبل املؤسسة للحوسبة اخلاصة هبا، أو لوجود شروط صارمة الستخدامها؛ حىت وإن كان 

 املؤسسة صاحبة احلوسبة. مركز بياانت احلوسبة لدى مؤسسة مستضيفة وليس على مستوى
 ( احلوسبة السحابية املشرتكةCommunity cloud) 

تشرتك يف استخدامها جمموعة من املؤسسات ذات أهداف مشرتكة أو تنتمي إىل نفس قطاع النشاط، 
وميكن امتالك وتسيري البنية التحتية من قبل جمموع املشرتكني أو من قبل مؤسسة واحدة من بينهم، أو ميكن 



 

 تصور حوكمة احلوسبة السحابية يف املؤسسات احلكومية
 

183 

ون مركز بياانت احلوسبة لدى مؤسسة مستضيفة، أو مقدمة للخدمة، بشرط أن يضمن أمن استخدام أن يك
، 2014اجمللس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات القطري ) فقط.احلوسبة من قبل املشرتكني فيها 

 (9ص 
 ( احلوسبة السحابية اهلجينةHybrid cloud) 

جتمع بني احلوسبة السحابية العامة واحلوسبة اخلاصة؛ حيث يكون للمؤسسة اليت تستخدم احلوسبة 
السحابية حوسبة خاصة هبا وفق ماذكر سابقا، ومن أجل احلصول على خدمات أخرى غري متوفرة لديها 

هنا إىل أن بعض املؤسسات حتصل على بيئة  ونشري (10، ص2015زهرة ) العامة.تلجأ إىل السحابة 
(، وبعدها Amazonسحابية خاصة ضمن السحابة العامة ألحد مزودي خدمة احلوسبة السحابية مثل )

 أو زابئن آخرين، وهذا الشكل يندرج أيضا ضمن مفهوم السحابة اهلجينة. تقوم ببيع اخلدمات ملؤسسات

 تقييم استخدام احلوسبة السحابية:. 2.2

للحوسبة السحابية جمموعة من املزااي واملنافع لفائدة مستخدميها، كما تنطوي على بعض العيوب أو 
فأهم مزاايها أهنا متنح مرونة  .االتحدايت اليت ينبغي على مزودي اخلدمة حتسينها، وعلى املستخدمني جتنبه

إمكانيات كبرية يف ، مع تيةتكاليف أقل لالستخدام وللبنية التح، و يف االستخدام واختصار الوقت أكرب
 ، وأهنا صديقة للبيئة كذلك.أتمني البياانت وسهولة تنقلها، إضافة إىل التخزين للبياانت واملعلومات

دمات لفائدة ذكاء األعمال، خاصة فيما يتعلق بتخزين البياانت يف شكل سحابة؛ خقدمي ومن مزاايها أيضا ت
أي زمان، وتساعد هذه اخلدمة املؤسسات يف التقليل من مما يسهل الوصول للبياانت من أي مكان ويف 

تكاليف اقتناء الربجميات وأدوات ذكاء األعمال املختلفة وتكاليف صيانتها ابستمرار. كما تعزز فعالية عملية 
اختاذ القرار نظرا للسرعة الكبرية يف الوصول للبياانت املخزنة، وحجم البياانت واملعلومات املخزنة، ودرجة 

 ن واحلماية املتوفراتن للبياانت.األم
ويعرف استخدام احلوسبة السحابية منوا مطردا من عام آلخر من قبل املؤسسات يف العامل، وحىت من 
قبل الدول واحلكومات؛ ففي إحدى الدول النامية "السعودية"، جند أن نسبة منو سوق احلوسبة السحابية 

من بني دول التعاون اخلليجي املتقدمة يف استخدام اخلوادم ، وتعترب السعودية 2015عام  %54قدير حبوايل 
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 .بال اتريخ( Mobily) .2014عام  %32االفرتاضية واحلوسبة السحابية بنسبة 
ومن املتوقع أن تسجل منطقة الشرق األوسط وإفريقيا أعلى معدل منو على مستوى العامل يف جمال 

سنواي، وذلك ابرتفاع حجم حركة البياانت عرب مراكز  %79خدمات احلوسبة السحابية بنسبة تقدر حبوايل 
 2012إقزاابيت شهراي لعام  214البياانت املستخدمة من قبل احلوسبة السحابية إىل ثالث أضعاف، من 

سنواي، وهذا وفقا ملؤشر  %25، أي مبعدل منو يقارب 2017إقزاابيت شهراي عام  644إىل 
ملستوى العاملي يتوقع ارتفاع حجم حركة احلوسبة السحابية ( للخدمات السحابية. وعلى اCISCOسيسكو)

 .2020زيتاابيت حبلول العام  14.1إىل  2015زيتاابيت عام  3.9أضعاف، لرتتفع من  3.7بواقع 
(CISCO 2016) 

ابلرغم من املزااي العديدة اليت توفرها احلوسبة السحابية؛ إال أن هناك بعض التحدايت اليت تواجه و 
 ، والتبعية ملزودي اخلدمة، وحمدوديةإشكالية املوثوقية وعدم االستقراركاليت تعترب من عيوهبا،  مستخدميها و 

 التخزين يف مراكز البياانت، إضافة إىل خطر عدم أتمني البياانت واحلفاظ على سريتها من قبل مزود اخلدمة.
وإضافة إىل هذا هناك حتداي جداي ومثريا للجدل حاليا، ويطرح مسألة احلاجة إىل حوكمة خدمة احلوسبة 
السحابية. ويتمثل هذا التحدي يف عدم دراية ومعرفة املؤسسات املستفيدة من اخلدمة مكان ختزين البياانت. 

)وزارة االتصال وتكنولوجيا املعلومات  هاومما يثري املخاوف املتعلقة مبلكية البياانت والنفاذ إليها وخصوصيت
واحلديث اليوم منصب حول احلوسبة السحابية السيادية )ذات السيادة( وخاصة ابلنسبة  (2014املصرية 

 للدول واملؤسسات احلكومية.
 : حوكمة حوسبة املؤسسات احلكومية .3

إن التطور التكنولوجي يف ميدان املعلومات واالتصاالت حتيم على الدول واحلكومات تبّني هذه 
التقنيات مثل ما تبنيتها مؤسسات وأفراد اجملتمع؛ فاستخدام شبكة اإلنرتنت وتطبيقاهتا املختلفة ونظم 

ولة التواصل واختاذ املعلومات والربجميات املتطورة ساعد بشكل كبري على اختصار الوقت واملسافات وسه
القرار، ومن الضروري مبكان أن تواكب املؤسسات احلكومية هذا التطور وتتماشى مع االستخدام الكبري 
هلذه التقنيات من قبل املواطنني واملؤسسات يف الدولة حىت ال حتدث ما يسمى ابهلوة الرقمية بينها وبني 
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لب دول العامل تعتمد ما يسمى اإلدارة االلكرتونية مؤسساهتا ورعاايها، األمر الذي جعل احلكومات يف أغ
وكذلك احلكومة اإللكرتونية، فأدى ذلك إىل أمتتة العمل اإلداري للمؤسسات احلكومية عن طريق استخدام 
اإلنرتنت وتطبيقاهتا وخدماهتا املختلفة يف تقدمي املعلومات واملنتجات اإلدارية، واألكثر من ذلك االستفادة 

، الذي سهل التواصل والتفاعل هلذه املؤسسات احلكومية مع 2.0قات وخدمات الويب من ظهور تطبي
املواطنني واملؤسسات يف الدولة، عن طريق شبكات التواصل االجتماعي مثال واستخدام احلوسبة السحابية 

ة يف تسهيل يف تشارك البياانت واملعلومات وتبادهلا؛ مما ساهم يف تطوير العمل عن بعد وأصبح ذو أمهية كبري 
التواصل أبقل التكاليف، واختصار الوقت، وهذا ما أعطى للعمل احلكومي للدول فعالية أكرب؛ إال أن 

جملموعة من الضوابط  استخدام هذه التقنيات احلديثة لتطوير عمل املؤسسات احلكومية عن بعد خيضع
 واملتطلبات.

 للحوسبة السحابية يف إطار احلوكمة:مدخل . 1.3
احلوسبة السحابية تدخل ضمن إطار حوكمة تكنولوجيا املعلومات ابعتبار أهنا خدمة من  إن حوكمة

 خدماهتا، فآليات احلوكمة املطبقة على هذه األخرية يتم تطبيقها على احلوسبة مع بعض الضوابط اليت 
حوكمة املؤسسات ترتبط ابحلوسبة حبكم بعض خصوصياهتا، والبد يف البداية التعرض ملفهوم احلوكمة وكذلك 

 ابعتبارها حمل استخدام احلوسبة السحابية.
 احلوكمة وحوكمة املؤسسات  

تعود فكرة حوكمة املؤسسات إىل عدة حقب زمنية، إال أن بعض الباحثني يعتربون أن هذا املصطلح 
"ـ Watergate"حوكمة املؤسسات" ظهر يف بداية السبعينيات من القرن املاضي على إثر فضيحة "واترقايت 

؛ 1977حيث قادت التحقيقات يف هذه الفضيحة إىل ظهور قانون احلد من ممارسات الرشوة والفساد لعام 
 والذي أكد يف أهم مضامينه على وضع آليات وميكانيزمات ملراجعة أنظمة الرقابة الداخلية واحلفاظ عليها.

 (8، ص2010)عبداجمليد 
وخاصة على مستوى القطاع املايل واملصريف؛ فتطور  ومع بروز وتفشي قضااي الفساد، ظهرت عدة قضااي

 معها مفهوم احلوكمة وأولت له املؤسسات واحلكومات أمهية خاصة.
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ولقد تبنيت العديد من اهليئات واملنظمات الدولية فكرة حوكمة املؤسسات، من أمهها منظمة التعاون 
لقة حبوكمة املؤسسات وكان ذلك عام ( اليت وضعت جمموعة من املبادئ املتعOCEDاالقتصادي والتنمية )

حفظ حقوق مجيع املسامهني واملعاملة  ضمان وجود أساس إلطار فعال للحوكمة؛ ، ومتثلت فيما أييت:1999
 ضمان دور أصحاب املصاحل يف ممارسة الرقابة على املؤسسة وعلى املتساوية بينهم؛

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، حوكمة مبادئ ) .مساءلة جملس اإلدارة اإلفصاح والشفافية؛ حقوقهم؛
 (الشركات

تعريف حوكمة املؤسسات على أهنا "النظام الذي يتم مبوجبه توجيه أعمال املؤسسات ومراقبتها على 
 7-6)فواز أعلى مستوى، بغرض حتقيق أهدافها وااللتزام ابملعايري الالزمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية".

 (3، ص2012ماي 
 تكنولوجيا املعلومات  حوكمة 

تعترب حوكمة تكنولوجيا املعلومات خمتلفة املفاهيم ابلنسبة للباحثني والدارسني، فهي تستخدم بوجه 
عام يف القيادة، جمموع اآلليات والضوابط املتبعة يف التسيري؛ يف حني أن البعض يقتصرها على آليات وضوابط 

حلوكمة تشمل كل اآلليات والضوابط اختاذ القرارات االسرتاتيجية يف املؤسسات، والبعض اآلخر يعترب أن ا
 .(Jol 2014, p65) املعلومات.والعمليات الرقابية املطبقة يف استخدام تكنولوجيا 

فهي إذن اإلدارة الفعالة لوظائف تكنولوجيا املعلومات وتقنياهتا بغرض حتقيق الكفاءة ابلنسبة 
فة من االستثمارات يف تقنياهتا وأدواهتا للمؤسسة؛ أي حتقيق أهداف استخدام تكنولوجيا املعلومات أبقل تكل

املختلفة. ومبا يضمن درجة عالية من األمن يف االستخدام ابعتماد أدوات رقابية فعالة للحد من التجاوزات 
 واالستخدام السييء أو حىت االخرتاقات.

يت: أيوتسعى حوكمة تكنولوجيا املعلومات واالتصال إىل حتقيق جمموعة من األهداف تتمثل فيما 
 (56، ص2015)منصور  قياس الربامج املتطورة. التقييد واملساءلة؛ ؛إدارة املخاطر قيمة؛ ةإضاف

إن من أهم أدوات احلوكمة املعتمدة ابلنسبة لتكنولوجيا املعلومات يف املؤسسات جند " مكتبة البنية التحتية 
وهي جمموعة من املفاهيم واألساليب اليت تساعد يف إدارة خدمات تكنولوجيا  (،ITILلتكنولوجيا املعلومات )
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 .املعلومات أبكثر كفاءة وفعالية
حيث أنه يتضمن جمموعة معايري حوكمة للمعلومات  (؛COBITإضافة إىل ذلك هناك إطار عمل )

وكذا لتكنولوجيا املعلومات الواجب توافرها وتطبيقها، حىت نصل إىل حتقيق الكفاءة والفعالية املطلوبتني 
 ابلنسبة للمؤسسة.

( فإن حوكمة تكنولوجيا املعلومات يتعلق بعاملني ITGIوووفقا ملعهد حوكمة تكنولوجيا املعلومات )
؛ األول يتمثل يف إضافة القيمة وتوفري فرصا للتطوير والتجديد؛ أما الثاين فيتعلق بضرورة تدنية أساسيني

 التكاليف واألخطار ابلنسبة لالستثمارات يف التقنية العالية التكلفة وكذا ابلنسبة ألخطار االستخدام.
 احلوسبة السحابية يف إطار احلوكمة 

مة املؤسسات واملعايري والضوابط املعتمدة يف ذلك، وتندرج تنطلق حوكمة احلوسبة السحابية من حوك
حتت إطار حوكمة تكنولوجيا املعلومات، وضمن هذا اإلطار سنتطرق إىل إطارين من أطر عمل احلوكمة 
وحماولة تطبيقها على استخدامات احلوسبة السحابية من قبل املؤسسات. هذه احلوسبة اليت تسعى إىل التقليل 

تثمار يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات كاحلواسيب وغريها، وتكاليف الصيانة، من تكاليف االس
والربجميات، وقواعد ختزين البياانت، واختصار ذلك يف االعتماد على اإلنرتنت ومراكز ختزين البياانت، مع 

 تفادي األخطار النامجة عن ذلك. 
وعة من املعايري اليت وضعت وفقا إلطار تعتمد حوكمة تكنولوجيا املعلومات ابألساس على جمم

(ITIL وذلك طبقا ) ملعيار(ISO/IEC 38500 ؛ حيث هتدف إىل حتقيق كفاءة وفعالية استخدام)
تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسات والتنظيمات املختلفة، وتندرج احلوسبة السحابية ضمن هذا اإلطار 

تكنولوجيا املعلومات، وتتمثل أهم مبادئ هذا املعيار فيما ابعتبارها تكنولوجيا حديثة وتقنية من تقنيات 
 (Morisse 2012, 36)أييت:

: تعّن مسؤولية األفراد يف املؤسسة يف فهم وقبول مسؤولياهتم املتعلقة مبتطلبات خدمات املسؤولية -
 الصحيح.تكنولوجيا املعلومات، ولدى املديرين السلطة والوسائل الالزمة ألداء مسؤولياهتم ابلشكل 

: أن إسرتاتيجية املؤسسة أتخذ يف احلسبان القدرات احلالية واملستقبلية لتكنولوجيا االسرتاتيجية -
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املعلومات، إضافة إىل أن اخلطط االسرتاتيجية لتكنولوجيا املعلومات تسعى للوصول إىل إرضاء احلاجيات 
 احلالية واملستقبلية السرتاتيجية املؤسسة.

يما يتعلق ابملعلوماتية وتكنولوجيا املعلومات تكون مبربرات فعلية، معتمدة على : إن احليازة فاحليازة
حتليل منطقي، مع اعتماد سريورة الختاذ القرارات واضحة وشفافة، مع ضمان التوازن بني الفرص والفوائد 

 والتكاليف على املديني القصري والطويل األجل.
ن تكنولوجيا املعلومات تقدم دعما للمؤسسات من خالل تقدمي جمموعة من اخلدمات، مبا إ: األداء -

 يضمن مستوى من اجلودة متاشيا مع احلاجيات احلالية واملستقبلية. 
: يعّن ذلك مطابقة تكنولوجيا املعلومات للتنظيمات والتشريعات القانونية، واالحتكام إىل املطابقة -

 ورة ومطبقة.توجيهات حمددة بوضوح، منش
: أن القرارات والتوجيهات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات جيب أن حترتم شخصية السلوك البشري -

 واحتياجات أفراد املؤسسة املشاركة يف سريورة عمل تكنولوجيا املعلومات.
(، تعمد إىل حتقيق ITILإن حوكمة احلوسبة السحابية واستجابة هلذا املعيار اليت تدخل ضمن إطار )

متطلبات هذه املبادئ الستية؛ فعلى األفراد ابملؤسسات فهم وقبول مسؤولياهتم املتعلقة مبتطلبات استخدام 
احلوسبة السحابية، أخذا يف االعتبار فوائدها وفرصها ابلنسبة للمؤسسات وخماطرها فيما يتعلق أبمن البياانت 

اسرتاتيجية واضحة للحوسبة السحابية متاشيا  على املديني القصري والطويل األجل. إضافة إىل ضروروة اعتماد
مع حتقيق احتياجات اسرتاتيجية املؤسسة. وإن حيازة واعتماد املؤسسة على احلوسبة السحابية ينبغي أن 
يكون وفقا حلاجياهتا الفعلية، مسامهة يف دعم اختاذ قرارات واضحة وشفافة. كما أن احلوكمة تتطلب حتقيق 

للمؤسسة، واملطابقة مع التشريعات والتنظيمات القانونية لضمان االستخدام  مستوى من اجلودة ابلنسبة
القانوين هلذه التكنولوجيا حتقيقا لفوائدها وتفاداي أو التقليل من أخطارها، وضمان احرتام خصوصيات 

 واحتياجات أفراد املؤسسة املشاركة يف سريورة عمل احلوسبة.
 (COBITاحلوكمة يف إطار عمل ) 

( األنسب حلوكمة احلوسبة السحابية نظرا التفاق أغلب COBITاعتبار إطار عمل )ميكن 
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الباحثني على فعالية هذا اإلطار حلوكمة تكنولوجيا املعلومات بصفة عامة وعملياهتا وتطبيقاهتا املختلفة، ومن 
خماطر ضمنها تكنولوجيا احلوسبة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ابعتباره إطار عمل مناسب إلدارة 

معيارا رقابيا للرقابة على عمليات  34استخدامات تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسات الحتوائه على 
 تكنولوجيا املعلومات.

( أبنه أداة رقابية ألخطار استخدام تكنولوجيا املعلومات من قبل COBITويعرف إطار عمل )
، وله 1992املعلومات أبمريكا يف عام  املؤسسات املختلفة، مت تطويره من قبل معهد حوكمة تكنولوجيا

 هدفا ذا مستوى عال للرقابة على عمليات تكنولوجيا 34عدة إصدارات ونشرايت بعدها، ويتضمن 
املعلومات. ويعد هذا النموذج إطار عمل إلدارة أخطار عمليات استخدام تكنولوجيا املعلومات يف 

واملستخدمني ألنظمة تكنولوجيا املعلومات يف مؤسساهتم، وتطوير املؤسسات، ويساعد املديرين، واملدققني، 
منوذج للحوكمة يرشد إىل اختيار مستوى األمان املناسب والرقابة على األخطار حلماية أصول املؤسسة بشكل 

 (210-189، ص2014)زيود كفؤ وفعال.
ميدان تكنولوجيا  ( على مخسة عوامل ومعايري للوصول إىل حوكمة جيدة يفCOBITركز إطار عمل )

املعلومات، وميكن االعتماد على هذه املعايري يف حوكمة احلوسبة السحابية وهي: حتقيق القيمة، واملواءمة أو 
 (79، ص2015منصور ) األداء.التوافق االسرتاتيجي، وإدارة املوارد، وإدارة املخاطر، وقياس 

من استخدام احلوسبة السحابية كتكنولوجيا متاشيا : يعرب هذا املعيار على مدى تعظيم القيمة حتقيق القيمة -
مع اسرتاتيجية املؤسسة؛ حيث أن احلوسبة السحابية توفر العديد من اخليارات اليت ميكنها من تغيري منوذج 
التكلفة يف املؤسسة، من خالل تقليل تكاليف االستثمار يف األجهزة وتقنيات تكنولوجيا املعلومات واالهتمام 

ار واجلودة. إضافة إىل هذا فإن ميزة احلوسبة ابعتبارها تقنية افرتاضية صديقة للبيئة يتواءم إىل أكثر ابالبتك
 حد كبري مع التقليل من اخلوادم واألجهزة املستخدمة وهو ما ينعكس على توفري الطاقة.

ني استخدام : أي حماولة حتقيق اهلدف من احلوكمة واملتمثل يف الوصول إىل توافق بالتوافق االسرتاتيجي -
تقنية احلوسبة السحابية واسرتاتيجية املؤسسة؛ من حيث االسرتاتيجية التجارية للمؤسسة ومشاريعها 
االستثمارية، والتأكد من أن االستثمار يف هذه التكنولوجيا وخططها يتماشى واألهداف الكربى للمؤسسة، 
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 توافق.وحماولة االستفادة من خدمات احلوسبة السحابية مبا حيقق هذا ال
معّن ذلك حماولة حتقيق إدارة جيدة ملوارد املؤسسة املالية والبشرية واملادية من خالل اسثمار إدارة املوارد:  -

وإدارة فعالة يف استخدام تقنية احلوسبة ومواردها املختلفة، واحلوكمة هنا تقتضي حتكم املورد البشري يف تقنية 
ل استهداف تكوين هذا املورد على االستخدام األمثل لتقنية استخدام احلوسبة السحابية يف املؤسسة من خال

 احلوسبة.
يعترب أهم معيار ابلنسبة حلوكمة احلوسبة السحابية، ويرجع ذلك إىل األخطار اليت تواجهها إدارة املخاطر: 

ها املؤسسة من استخدام تكنولوجيا احلوسبة السحابية فيما يتعلق حبفظ البياانت وسريتها وإمكانية تعرض
لالخرتاق، فإدارة خماطر احلوسبة السحابية جيب أن يدرج ضمن إدارة خماطر املؤسسة نظرا جلملة املخاطر 

يدخل  اليت قد تتعرض هلا بياانت املؤسسة واملتعاملني معا من زابئن وموردين من اخرتاق أو قرصنة، وهذا
تقتضي احلوكمة هنا ضرورة اختيار منوذج ضمن احتياطات استخدام تكنولوجيا املعلومات وتقنياهتا املختلفة، و 

احلوسبة املالئم لقدرات املؤسسة وإمكانياهتا مع مراعاة أتمني مراكز البياانت، أو اختيار مزود خدمة احلوسبة 
بعناية فائقة متاشيا مع احلفاظ على بياانت املؤسسة يف مكان آمن وحيتوي على برامج فعالة ضد االخرتاقات 

 والقرصنة.
ميثل هذا املعيار أمهية كذلك ابلنسبة للحوكمة السحابية هبدف تعزيز أداء املؤسسة، داء: قياس األ -

فاهلدف من استخدام احلوسبة السحابية بكفاءة وفعالية يتمثل يف املسامهة يف تنفيذ اسرتاتيجية املؤسسة 
إجناز املشاريع  وحتسني أدائها، وقياس مدى استخدام تقنية احلوسبة من خالل اخلدمات اليت تقدمها يف

بشكل أسرع وبكفاءة من حيث املوارد، وميكن االعتماد يف قياس األداء على بطاقة األداء املتوازن ومؤشرات 
 األداء املختلفة للوصول إىل حوكمة جيدة للحوسبة.

 حوكمة استخدام حوسبة املؤسسات احلكومية:. 2.3
مستوى املؤسسات وخاصة على مستوى بغرض الوصول إىل استخدام جيد للحوسبة السحابية على 

اإلدارات احلكومية ينبغي التقيد مبجموعة من الضوابط اليت تسهم يف حوكمة جيدة للحوسبة، وأخذ بعني 
 االعتبار جمموعة من املتطلبات.



 

 تصور حوكمة احلوسبة السحابية يف املؤسسات احلكومية
 

191 

 ضوابط حوكمة جيدة للحوسبة السحابية  
واالستفادة من خدمات السحاب، تسعى املؤسسات واإلدارات احلكومية إىل التوجه إىل االفرتاضية 

لكنها ابملقابل تتجاهل ضوابط استخدامها مما يعرضها جملموعة من املشاكل املتعلقة أساسا بسرية البياانت 
واملوثوقية وغريها؛ نعرض فيما أييت جمموعة من الضوابط الواجب التقيد هبا للوصول إىل حوكمة جيدة 

-15، ص2014على لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات القطري )اجمللس األ. الستخدام احلوسبة السحابية
23) 

: ينبغي اعتماد وثيقة سياسة أمن احلوسبة السحابية من قبل املؤسسة، وحتديد أمن احلوسبة السحابية -
اجلهة املسؤولة عن تطبيق هذه السياسة ومتابعتها، وتبليغ هذه الوثيقة للموظفني واملتعاملني مع املؤسسة، 

تتضمن السياسة األهداف اليت حتكم خدمة احلوسبة السحابية، وختضع هذه السياسة إىل مراجعات وجيب أن 
دورية بغرض تنقيحها وتصحيحها، كما جيب إخضاع مزود احلوسبة السحابية جملموعة من الضوابط والشروط 

 وخاصة األمنية منها قبل التوقيع معه على اتفاق التزود ابخلدمة.
يتعني على املؤسسة أو اإلدارة احلكومية سواء كانت متلك البنية التحتية : ملستخدمةتطبيقات اإلنرتنت ا -

 للحوسبة السحابية أو تعتمد على مزود خلدمة السحاب أن تعمل مبا أييت:
 اعتماد جدران النار للتطبيقات اخلاصة هبا أو التأكد من اعتمادها من قبل مزود خدمة السحاب؛ 
 أنظمة التشغيل والتطبيقات؛ وضع ميكانيزمات لتقوية أمن 
 .االختبار الدوري لالخرتاقات ووضع برامج املعاجلة 
ينبغي على املؤسسة املستخدمة للحوسبة السحابية أن تتأكد من أن مزود : مواجهة احلوادث والكوارث -

اخلدمة يلتزم بضوابط مواجهة احلوادث والكوارث، اليت قد تتعرض هلا مراكز البياانت أو التطبيقات 
 املستخدمة، وجيب اعتماد سياسة ملواجهة التغيري واحلوادث الطارئة وفق ما أييت:

  القدرة على استعادة واسرتداد البياانت يف حالة ما تعرضت اخلوادم أو مراكز البياانت إىل حوادث 
 أو كوارث؛

  إلزام مزود خدمة السحاب بتقدمي تقارير دورية للمؤسسة أو اإلدارة احلكومية عن وضعية التخزين وسرية
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 حفظ البياانت، والسياسة املتبعة لتأمينها من احلوادث والكوارث.
فيما يتعلق إبدارة البياانت ينبغي على املؤسسة التأكد من أن مزود : جتزئة وتصنيف البياانت وتشفريها -

 السحاب يتقيد مبا أييت:خدمة 
 مراجعة ضوابط جتزئة وفصل البياانت بشكل دوري؛ 
 استيفاء متطلبات تصنيف البياانت وخاصة ابلنسبة لبياانت اإلدارات احلكومية اخلاصة ابملواطنني؛ 
 .االلتزام بتشفري البياانت عند التخزين وأثناء النقل 
دارة احلكومية املستخدمة للسحاب وضع سياسة يتعني على املؤسسة أو اإل: إدارة احلوسبة السحابية -

 إلدارة خدمة احلوسبة السحابية؛ وذلك وفق ما أييت:
 حتديد وتوثيق األدوار واملسؤوليات للموظفني املسؤولني عن إدارة خدمة احلوسبة السحابية؛ 
 .تدريب وتكوين املوظفني على اإلدارة اجليدة لتكنولوجيا احلوسبة السحابية 

وابط شروطا أساسية للوصول إىل استخدام صحيح وعقالين للحوسبة السحابية من تعترب هذه الض
 قبل املؤسسات بشكل عام؛ حيث أن فحواها مرتبط أساسا ابلتحدي األمّن وأغلبها عبارة عن إجراءات
احرتازية ووقائية، لذلك كان من الضروري الرتكيز يف املقام األول على وضع سياسة ملواجهة األخطار األمنية 
الستخدام السحاب، وللوصول إىل اإللتزام اجليد هبذه الضوابط على املؤسسات احلكومية اعتماد اسرتاتيجية 

اسرتاتيجية احلوكمة للمؤسسة ويف تناغم  حوكمة الستخدام احلوسبة السحابية واليت جيب أن تندرج حتت إطار
 اتم معها. 
 متطلبات حوكمة استخدام احلوسبة السحابية يف املؤسسات احلكومية 

تشري بعض الدراسات وجتارب الدول إىل أن اعتماد احلوسبة السحابية على مستوى اإلدارات 
لق بتحسني األداء العام وحتفيز احلكومية؛ أي القطاع العام، ينطوي على العديد من اإلجيابيات فيما يتع

مستوى النمو االقتصادي من خالل خلق مناصب عمل جديدة يف إدارة خدمات احلوسبة السحابية وأنظمة 
( CISCOن التوجه العاملي حنو احلوسبة السحابية يف ازدايد مستمر؛ فحسب مؤشر )فإاألمن السحايب.

من جممل حركة البياانت النقالة  %90السحابية إىل للتشبيك املرئي فإنه يتوقع أن تصل نسبة التطبيقات 
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 (39، ص2014)األمم املتحدة_ اإلسكوا .2013يف عام  %80مقابل  2018يف عام 
تتميز املؤسسات واهليئات احلكومية عن املؤسسات غري احلكومية مبجموعة من اخلصائص جتعلها 

احلديثة، ابعتبار أهنا حتتوي على بياانت متتاز بسرية أكثر حتويطا يف استخدام تكنولوجيا املعلومات وتقنياهتا 
كبرية كوهنا ذات طابع عمومي. لذلك، فإن حوكمة استخدام خدمة احلوسبة السحابية ختضع جملموعة من 

 املتطلبات ذات طابع خاص؛ نذكر أهم هذه املتطلبات فيما أييت:
 متطلبات حوكمة احلوسبة السحابية احلكومية: 2شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد الباحثاملصدر: 

: على املؤسسات احلكومية تبّني سياسة واسرتاتيجية حكومية تبّني سياسة حكومية للحوسبة السحابية -
الوصول إىل استخدام جيد هلذه التكنولوجيا، ولقد تبنيت العديد من مؤسسات للحوسبة السحابية بغرض 

الدول املتقدمة سياسات حكومية لدوهلا تتضمن اسرتاتيجية الستخدام احلوسبة السحابية، وتبعتها يف ذلك 
)األمم املتحدة_ حىت بعض حكومات الدول النامية، وترتكز هذه السياسة على جمموعة من األهداف:

 (40، ص2014وا اإلسك
  وضع معايري ملنح الرتاخيص ملزودي خدمة احلوسبة السحابية ترتكز على توفري األمن وسالمة البياانت

سبة السحابية و لححوكمة ا
 الحكومية

 هيئة حوكمة

سياسة  
 حكومية

بنية تحتية 
 حوسبية حكومية

سياسة تكوين 
 وتدريب األفراد
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 عند ختزينها أو نقلها؛
  وضع شروط صارمة يف العقود اليت تربط بني مزود خدمة السحاب واملؤسسات احلكومية املستفيدة؛

 حبيث تتصف ابلعقود اآلمنة؛
 ما بني خرباء تكنولوجيا املعلومات ومؤسسات القطاع العام لتطوير متطلبات حوكمة  إنشاء شراكة جتمع

 واستخدام آمن للحوسبة السحابية. 
: إن إدارة احلوسبة السحابية على مستوى املؤسسات احلكومية إنشاء هيئة حوكمة للحوسبة السحابية -

تسيريها أو من حيث عالقتها مع وبغرض تاليف العقبات والصعوابت اليت قد تواجهها، سواء من حيث 
مزودي هذه اخلدمة، يتطلب وجود هيئة حوكمة تتوىل ذلك، تقوم هذه اهليئة بعمليات التنظيم والتطوير 
والتشغيل للحوسبة السحابية ووضع املعايري والقوانني املنظمة، وتظهر احلاجة هلذه اهليئة لعدة اعتبارات 

 (16، ص2014ومات املصرية )وزارة االتصال وتكنولوجيا املعلأمهها:
 االعتبارات األمنية من حيث سرية البياانت وخصوصيتها والنفاذ غري املالئم إليها؛ 
  موقع ختزين البياانت؛ من حيث عدم إمكانية حتديد وبدقة موقع التخزين من قبل مزود اخلدمة مع ما

 يشكله هذا من خماطر على أمن وسرية البياانت؛
 يث تنافس مزودي خدمات احلوسبة السحابية حنو تقدمي خدمات أفضل اعتبارات تنافسية؛ من ح

 وأبسعار تنافسية، أو احتكار اخلدمة من قبل مزود على حساب اآلخرين مع خدمات أقل جودة.
: إن من أهم األخطار النامجة عن استخدام احلوسبة السحابية تبّني بنية حتتية حكومية للحوسبة السحابية -

كوميةي االعتماد على مزود اخلدمة يف كل ما يتعلق ابستخدام احلوسبة وخاصة فيما من قبل املؤسسات احل
يتعلق بتخزين البياانت، وابعتبار الطبيعة اخلاصة للبياانت واملعلومات اليت حتوزها مثل هذه املؤسسات يتوجيب 

يات والتطبيقات اخلاصة عليها تبّني بنية حتتية للحوسبة السحابية، من حيث مراكز البياانت واألجهزة والربجم
ابلوصول واملعاجلة وتبادل البياانت؛ أي اعتماد حوسبة سحابية خاصة وهذا ما تبينته العديد من املؤسسات 

 احلكومية يف العامل. 
: ينبغي تدريب املوظفني على حسن تبّني سياسة تكوين وتدريب للموارد البشرية إلدارة السحاب -
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حتقيق األهداف املرجوة من االستخدام وتفادي  وفعال، بغرضشكل كفؤ استخدام وإدارة خدمات احلوسبة ب
 املخاطر احملتملة املتعلقة بسرية البياانت وخصوصيتها. 

 خامتة: .4
من خالل ما متي عرضه خبصوص أمهية تكنولوجيا املعلومات بشكل عام واحلوسبة السحابية كتكنولوجيا 

اليت أصبحت ملحة فيما يتعلق حبوكمة تكنولوجيا  وخدمة حديثة بشكل خاص، وانطالقا من الضرورة
 املعلومات عن طريق وضع ضوابط وإجراءات وآليات وجب اخلضوع هلا عند االستخدام.

 من النتائج املتوصل إليها يف هذا البحث:
إن التكنولوجيات احلديثة بقدر ما أصبحت تلعب دورا يف حتسني أداء املؤسسة والرفع من كفاءهتا  -

يف املقابل ميكن أن تكون هلا خماطر خاصة على بياانت املؤسسة من حيث سريتها وخصوصيتها،  وفعاليتها،
 من خالل خمتلف االخرتاقات والقرصنة اليت ميكن أن تتعرض هلا؛

لقد متي وضع جمموعة من الضوابط واملعايري من قبل هيئات حوكمة متخصيصة بغرض الوصول إىل أحسن  -
ات، واألمر نفسه ينطبق على تقنيات وخدمات هذه التكنولوجيا ومن بينها استخدام لتكنولوجيا املعلوم

احلوسبة السحابية كتقنية وخدمة حديثة ومتطورة تعتمد على اإلنرتنت، وتسهم يف التقليل من تكاليف 
 األجهزة واملعدات اليت تستخدمها تكنولوجيا املعلومات يف ختزين البياانت ونقلها ابعتمادها على السحابة؛

ويف نفس االجتاه، خيضع استخدام تكنولوجيا احلوسبة إىل جمموعة من الضوابط واآلليات إذا ما مت  -
اعتمادها من قبل املؤسسات، وخاصة ابلنسبة للمؤسسات احلكومية اليت تتميز بياانهتا واملعلومات اليت حتوزها 

 على جانب كبري من السرية واخلصوصية.
 يها، فإنه ميكن أن نوصي بـ:وانطالقا من النتائج املتوصل إل 
ينبغي على املؤسسات احلكومية اعتماد ضوابط وآليات حوكمة صارمة بغرض تفادي خماطر االستخدام  -

السيء للحوسبة، ولعلي أهم هذه اآلليات ضرورة تبّني سياسة حكومية للحوسبة السحابية مثلما هو متعامل 
 به يف أغلب الدول املتقدمة؛

 وكمة للحوسبة السحابية تتوىلي وضع املعايري والقوانني املنظمة ومتابعة تنفيذها؛ضروررة اعتماد هيئة ح -
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البدي على املؤسسات احلكومية اعتماد بنية حتتية حكومية للحوسبة السحابية، كمراكز بياانت حكومية  -
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 مع متطلبات اإلفصاح احملاسيب عن رأس املال الفكري إمكانية تكييف النظام احملاسيب املايلمدى 
 تطبيقية( )دراسة

The possibility of adapting the financial accounting system to the 

requirements of accounting disclosure for intellectual capital 

 (An Empirical Study 

 أمينة بوفرح
 amina.boufarh@gmail.comورقلة، –جامعة قاصدي مرابح 

 26/08/2019اتريخ النشر:      24/04/2019اتريخ القبول:     15/03/2019اتريخ االستالم: 

 : ملخص
 اإلفصاح متطلبات مع املايل يف اجلزائر احملاسيب نظامال تكييف إمكانية حتليل إىل الدراسة هذه هتدف

 عناصرهب الفكري املال رأس يلعبه الذي الكبري الدور من الدراسة أمهية تنبع. الفكري املال رأسعن  احملاسيب
 عن اإلفصاح يف نقص هناك أن الدراسة توصلت .احلاضر الوقت يف املؤسسات وجناح استمرارية يف املختلفة

 الفكري املال لرأس حماسيب معيار وضعي الضرور  من جيعل مما ،املايل احملاسيب نظاملل وفقا   الفكري املال رأس
 .اإلفصاح ملتطلبات وفقا   املالية البياانت يف عنه اإلفصاح وكيفية

األصول  ،النظام احملاسيب املايل ،اإلفصاح احملاسيب، القياس احملاسيب ،رأس املال الفكري :يةكلمات مفتاح
 .الفكرية
 . JEL :M49,E24 ,C12تصنيف 

Abstract: 

This study aims to analyze the possibility of adapting the accounting 

system in Algeria to the requirements of accounting disclosure for 

intellectual capital. The importance of the study stems from the great role of 

intellectual capital in its various elements in the continuity and success of the 

institutions at present. The study concluded that there is a lack of disclosure 

of intellectual capital in the financial accounting system, which  
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makes it necessary to establish an accounting standard for intellectual  

capital and how to disclose it in the financial statements in accordance with 

disclosure requirements. 

Keywords: intellectual capital, accounting disclosure, accounting 

measurement, financial accounting system, intellectual assets. 

Jel Classification Codes: M49, E24, C12. 

 :مقدمة .1
 يعترب موضوع حماسبة رأس املال الفكري من املواضيع احلديثة نسبيا يف جمال احملاسبة، حيث ظهرت

، إذ ونتيجة للتطورات اليت حدثت ينات من القرن املاضيمن قبل احملاسبني منذ أوائل السبع بوادر االهتمام به
وبروز مفاهيم الرفاهية االجتماعية، فقد ظهر اجتاه ينادي إىل ضرورة أن يتجه الفكر احملاسيب إىل دراسة وحتليل 

 سة نظرا لألمهية الكبرية هلا.األصول الفكرية وإظهارها يف احلساابت اخلتامية للمؤس
الزالت ال تلقى التطبيق الكبري يف العديد من األنظمة احملاسبية وذلك ابلنظر  ذلكعلى الرغم من و 

 من عدمها. املؤسسةيف  الفكرية كأصولاعتبار األصول  قابلية ومدىفصاح إىل صعوابت القياس واإل
 (SCF)إمكانية تكييف النظام احملاسيب املايلعرض ومناقشة ا البحث لذلك سنحاول من خالل هذ

 .رأس املال الفكريعن احملاسيب  اإلفصاح مع متطلبات
ما مدى  شكالية على النحو التايل:اإلبغرض دراسة هذا املوضوع ارأتينا صياغة و  إشكالية الدراسة:.1.1

 ؟احملاسيب املايلوضع أسس لإلفصاح احملاسيب عن رأس املال الفكري يف ظل النظام  إمكانية
 قمنا بصياغة فرضيات الدراسة كما يلي:فرضيات الدراسة: . 2.1

 ميكن اإلفصاح عن رأس املال الفكري يف القوائم املالية املعدة وفق النظام احملاسيب املايل.: الفرضية األوىل
 .احملاسيب املايلحتيني النظام تستوجب عن رأس املال الفكري  أمهية اإلفصاحإن الفرضية الثانية: 

 .وفق النظام احملاسيب املايل يؤثر اإلفصاح عن رأس املال الفكري على جودة القوائم املالية ة:لثالفرضية الثا
لتحقيق تنبع أمهية هذه الدراسة من االهتمام املتزايد برأس املال الفكري كمورد هام  أمهية الدراسة:.3.1

 .واإلفصاح عنه يف القوائم املالية يف مناذج قياسه وتقييمه، األمر الذي يتطلب البحث أهداف املؤسسة
التطرق  ك من خاللهتدف هذه الدراسة إىل اإلجابة على إشكالية الدراسة وذلأهداف الدراسة: . 4.1
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 بيان أهم املعوقات اليت تواجه عملية التطبيق الفعلي، احملاسيب عن رأس املال الفكرياإلفصاح أمهية اهية و مل
دراسة إمكانية تكييف النظام مع  (SCF)فكري وفق النظام احملاسيب املايل احملاسيب عن رأس املال ال إلفصاحل

 احملاسيب املايل مع متطلبات اإلفصاح عن رأس املال الفكري.
من خالل االطالع على خمتلف  قرائياالستعلى املنهج البحث  اعتمد منهج وأدوات الدراسة:. 5.1

كما اعتمد البحث على املنهج االستنباطي من خالل   كتب ومقاالت وحبوث،الدراسات السابقة من  
رأس املال الفكري يف ظل النظام احملاسيب املايل وذلك  لإلفصاح عنتشخيص واقع إمكانية التطبيق الفعلي 

 من خالل استمارة استبيان مت توجيهها لألكادمييني املختصني يف جمال احملاسبة وكذا احملاسبون وحمافظو
، وإجراء االختبارات اإلحصائية لنتائجها وذلك العينةوقد مت مجع  .احلساابت قصد معرفة آرائهم حول ذلك

 .SPSSابستخدام برانمج 
 هناك العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت رأس املال الفكري منها:  الدراسات السابقة:. 6.1

" احملاسبة عن رأس املال الفكري من منظور اسرتاتيجي مع  اليت تناولت (2008)قطب، دراسة -
مت من خالل هذه الدراسة التطرق إىل مفهوم و مكوانت رأس املال الفكري  :الرتكيز على مدخل القيمة الشاملة

و اخلارجية  مع وضع إطار للعالقة بني أساليب احملاسبة عن رأس املال الفكري و األهداف اإلسرتاتيجية الداخلية
 للمشروع.

اليت تناولت إجتاهات القياس واإلفصاح احملاسيب عن رأس املال الفكري  (2013)زهراء أمحد، دراسة -
احملاسيب  اإلفصاحمتثلت مشكلة الدراسة يف كيفية القياس و  :ة على القطاع املصريف السودايندراسة تطبيقي –

عن رأس املال الفكري حيث أن القوائم املالية احلالية ال تعكس املركز املايل احلقيقي للمنظمة نظرا العتماد احملاسبة 
التقليدية على قواعد حماسبية و مؤشرات و مقاييس مالية ذات نظرة اترخيية، توصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباط 

أس املال الفكري و املعرفة احلقيقية بقيمة املنظمة، كما توجد عالقة ارتباط بني بني القياس احملاسيب ملكوانت ر 
 .احملاسيب عن مكوانت رأس املال الفكري و مصداقية القوائم املالية اإلفصاح

 الفكري املال رأس عناصر عن اإلفصاحة كيفياليت تناولت  :(Petty & Gurthrie, 2000) دراسة -
 املنشآت من الكثريأن  إىل الدراسة توصلت و أسرتاليا، يف املايل السوق يف واملسجلة الكبرية املؤسسات يف
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 األخرى ابلعناصر مقارنه اخلارجي( املال رأس ) اخلارجي ابهليكل تتعلق معلومات عن اإلفصاح تفضل األسرتالية
 اهليكل بني ابلتساوي املتبقية النسبة توزع الفكري، املال رأس عن اإلفصاح إمجايل من  40% ةنسب وتشكل
 البشري(. رأس املال العاملني) وكفاءة الداخلي( املال رأس ) الداخلي

اليت اهتمت ببيان أثر اإلفصاح عن :  (Boujelbene,M,A and Affes ,H, 2013) دراسة - 
، وتوصلت إىل وجود عالقة ذات ت الفرنسيةشركااملال دراسة حالة التكلفة رأس رأس املال الفكري على 

 داللة إحصائية بني اإلفصاح عن رأس املال الفكري وتكلفة رأس املال.

يالحظ أن كل الدراسات السابقة أوصت أبمهية اإلفصاح والقياس عن  التعليق على الدراسات السابقة:
ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف كوهنا حتاول و  وأساليبه،رأس املال الفكري وبيان مكوانته 

تشخيص اإلشكالية يف البيئة اجلزائرية من خالل تشخيص واقع التطبيق وفق النظام احملاسيب املايل حيث أن 
 يف بيئات خمتلفة عن البيئة اجلزائرية. كانتالسابقة   جل الدراسات

 اإلطار النظري للدراسة. .2
 P.Sullivan) ) يعرفتعددت التعاريف حول رأس املال الفكري و  الفكري:مفهوم رأس املال  1.2

، 2010)جنم،  رأس املال الفكري أبنه املعرفة اليت تتحول إىل ربح أو الكسب أكثر من امللكية الفكرية.
 (125صفحة 

لفئتني من األصول غري امللموسة هي: رأس أبنه القيمة االقتصادية  (OCED)كما تعرفه منظمة 
 (125، صفحة 2010)جنم،  املال التنظيمي ) اهليكلي( ورأس املال البشري

" رأس املال الفكري: رأس املال الفكري يف كتابه  (T.Stewart)يف حني عرف توماس ستيوارث 
املعرفة الفكرية، املعلومات، امللكية الفكرية، اخلربة اليت ميكن  –، أبنه: " املادة الثروة اجلديدة للمؤسسات "

ستيوارث رأس املال الفكري يف ثالث فئات: رأس املال  وقد صنفوضعها يف االستخدام لتنشئ الثروة. 
املكوانت  يعترب هذا التصنيف مهما نظرا ألنه يتضمنالزبوين. و املال  ورأساهليكلي، رأس املال البشري 
 (126، صفحة 2010)جنم،  األساسية لرأس املال الفكري.

يعربان عن رأس املال الفكري مبثابة  (Guthrie & Petty – 2000 )و من الناحية احملاسبية فإن 
الفرق بني القيمة السوقية و القيمة الدفرتية الصافية أي القيمة اإلضافية اليت يرغب السوق بدفعها 

 (170، صفحة 2009)علي العنزي، للمؤسسة على قيمة رأمساهلا السهمي.
ل البشرية و املادية و اهليكلية اليت إذا بلغت مستوى الكفاءة نه جمموعة رؤوس األمواأب فيعر كما 
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 (38، صفحة 2012)الدهامشة، السوقية أكرب من الدفرتية. املؤسسةجتعل قيمة 
 وتطبيقها توظيفها ميكن¨واليت للشركة املفيدة املعرفة هو الفكري املال رأس أن يتضحويف ضوء ما تقدم 

حيز  إىل خترج ومل ذهنه يف بقيت إذا منها فائدة ال العامل فالفكرة لدى قيمة، إىل وحتويلها الشركة لصاحل
 الشركة. لصاحل وتوظيفها عليها العثور مت إذا إال رأمسال تصبح وال ،التطبيق
لرأس املال الفكري من  اإلسرتاتيجيةو ميكن حتديد األمهية لرأس املال الفكري:  اإلسرتاتيجيةاألمهية  2.2

 (45-44، الصفحات 2013)زهراء أمحد، خالل اإلحصاءات التالية لبعض الشركات املالية:
بليون  80,8وصلت إىل  2000تبني أن القيمة السوقية للشركة سنة  (IBM)وضعية شركة لفي دراسة ف

من الباحثني أن الفرق بني القيمتني  ويرى العديدبليون دوالر،  16,7دوالر يف حني كانت القيمة الدفرتية 
حتليل القوائم املالية للشركة اص ابلشركة، كما تبني من دراسة و يرجع إىل رأس املال الفكري اخل

MICROSOFT  ن دوالر، يف حني كانت بليو  85,5وصلت إىل  2000أن القيمة السوقية للشركة عام
 الذي يعكس زايدة قيمة رأس املال الفكري هبذه الشركة.مما بليون دوالر فقط،  9,3القيمة الدفرتية 

 FASB أوضح جملس معايري احملاسبة املالية  اإلفصاح عن رأس املال الفكري يف التقارير املالية:  3.2

أن هناك عناصر خفية حول األصول امللموسة تتمثل يف األصول الفكرية يكون هلا دور هام  SECوكذلك 
يف زايدة األرابح، وتصبح املورد األكثر أمهية خللق القيمة، هلذا فإن املستثمرين يف الوقت احلايل يتطلعون 

ليت تركز على األصول للحصول على معلومات أكثر مصداقية وأكثر مالءمة، لذلك أصبحت القوائم املالية ا
)أمحد محدي، .املؤسسات اليت تعتمد على املعرفةامللموسة أقل أمهية يف ترشيد قرارات املستثمرين خاصة يف 

 (85، صفحة 2012
املالية من خالل وضع معايري حماسبية تنظم عملية  قوائموميكن االعرتاف برأس املال الفكري يف ال

، فاحملاسبة املالية بوضعها احلايل ال تعرتف برأس املال الفكري كأصل يف فصاح عن رأس املال الفكرياإل
أن هذا النوع من  بسبب بية و القيمة السوقية لرأس املال،مما خيلق فجوة بني القيمة احملاسالقوائم املالية 
تويف شروط و معايري االعرتاف ابألصول و اليت مت وضعها من قبل جملس معايري احملاسبة الدولية األصول ال يس
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(IASB)مللموسة ال تزال غري معرتف ، لذلك فإن القيمة اليت يتم خلقها من خالل استخدام هذه األصول غري ا
 (140، صفحة 2014)ابفقري، ال يتم التقرير عنها ملستخدمي معلومات املؤسسة،.هبا و 
يرتتب عن اإلفصاح عن رأس املال الفكري العديد : رأس املال الفكريأمهية اإلفصاح احملاسيب عن  4.2

من اآلاثر اإلجيابية من خالل ما قد يتحقق من منافع تعكس أمهية اإلفصاح عنه، ولكن يف نفس الوقت 
يم احملاسبية لإلفصاح عن رأس املال الفكري وذلك ابختيار اآللية يواجه إبشكالية تكييف املبادئ واملفاه

 (93، صفحة 2013)الكواز، املناسبة لتنفيذ عملية اإلفصاح ملثل هذا النوع من األصول.
حرصت اجملامع املهنية يف البلدان املتقدمة على إصدار املتزايدة لإلفصاح احملاسيب فقد  وبسبب األمهية

حرصت هي األخرى على  (IASC)معايري خاصة ابإلفصاح احملاسيب، كما أن اللجنة الدولية ملعايري احملاسبة 
إصدار أكثر من معيار خاص ابإلفصاح احملاسيب لتحسني جودة املعلومات املفصح عنها، منها املعيار احملاسيب 

املتعلق بـ: "احملاسبة عن األصول غري  (38)املتعلق بـ: "عرض القوائم املالية"، واملعيار احملاسيب رقم  (01)رقم 
 (596، صفحة 2004(، IASC)جلنة معايري احملاسبة الدولية)امللموسة".

رأس املال الفكري تكمن يف املزااي اليت ميكن كما اعتربت التجربة السويدية والدمناركية أن أمهية اإلفصاح عن 
 (Mourtisen, 2013, p. 44)أن تتحقق من خالل هذا اإلفصاح واملتمثلة يف:

 إبراز أهم األصول وهو األصل البشري؛ -
 جذب عمال جدد للمؤسسة؛ -
 زايدة الشفافية يف التقارير املالية؛ -
 واحلفاظ على العمالء احلاليني.جذب مستهلكني جدد  -

 (5، صفحة 2017)اببكر، أسباب تستدعي اإلفصاح عن رأس املال الفكري: هناك من جهة أخرى،
مقارنة مع املطلعني على  ناسبإن عدم كفاية التقارير املالية التقليدية يرتك املستثمرين يف وضع غري م -

 ؛املعرفة، مما يؤدي إىل تعرض الشركة خلطر التداول الداخلي
 ؛يدية ابلقصور يف توفري املعلوماتحتسني جودة التقارير املالية، حيث تتسم التقارير املالية التقل -
 ؛تعظيم قيمة املؤسسة، حيث يساهم اإلفصاح عن رأس املال الفكري يف تعظيم قيمة املؤسسة -
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وميكن االستفادة منها من قبل  ،ةؤسستقدمي معلومات عن القيمة احلقيقية واألداء املستقبلي للم  -
 ؛املستثمرين احلاليني واملرتقبني واملقرضني املهتمني بتقييم املؤسسة

 .سهمكثيفة املعرفة ودعم قدراهتا يف التأثري على أسعار األ  تعزيز مسعة املؤسسات -
املعلومات  يرتكز اإلفصاح عناملقومات األساسية لإلفصاح احملاسيب عن رأس املال الفكري:  5.2

 (336، صفحة 2004)مطر، احملاسبية يف القوائم املالية بشكل عام على املقومات الرئيسية التالية:
 ؛فيها املعلومات احملاسبيةواألغراض اليت ستستخدم حتديد املستخدم املستهدف  -
 حتديد طبيعة ونوع املعلومات احملاسبية اليت جيب اإلفصاح عنها؛ -
 حتديد أساليب وطرق اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية؛ -
 توقيت اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية. -
القياس يركز الفكر احملاسيب على عملية طريقة عرض معلومات األصول الفكرية واإلفصاح عنها:  6.2

واسرتجاعها الستخالص مكامن املعرفة الضمنية  لألحداث عن طريق إجناز سلسلة املعرفة متهيدا لتخزينها
يف وضع اسرتاتيجياهتا، واألمنوذج اآليت يوضح كيف  املؤسسة واليت ستنعكس على القرارات اليت تتخذها

 (69، صفحة 2006)اخلفاف، ميكن ذلك:
 : سلسلة القياس واإلفصاح عن األصول املعرفية1الشكل 

 

 .69، ص مرجع سبق ذكرههيثم هاشم قاسم اخلفاف، املصدر: 
 متفق عليه حيددأما عن آلية اإلفصاح عن معلومات أصول رأس املال الفكري، فال يوجد أسلوب 

مالمح هذه اآللية من بني األساليب املالئمة لإلفصاح عن املعلومات احملاسبية وابلشكل الذي جيعل من 
)الكواز، ومن هذه األساليب ما يلي:، املبادئ واملفاهيم احملاسبية تتكيف أو تنسجم مع هذا النوع من األصول

 (94-93، الصفحات 2013
يتم اإلفصاح فيها عن العناصر اليت ميكن قياسها بدرجة من التأكد، وهذا ال ينطبق  التقارير املالية: -

 قياس األحداث التبويب والتحليل والتلخيص التقييم واالتصال
 

 جذب البياانت
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 بطبيعة احلال على عناصر رأس املال الفكري اليت ال تالئمها أي آلية من آليات القياس املقرتحة؛
يتم استخدام هذا األسلوب لإلفصاح عن املعلومات غري املالية، وميكن  التقارير اإلضافية امللحقة: -

اليت مل يتم رمسلتها بسبب عدم التأكد من منافعها املستقبلية، وتفيد  شارة إىل عناصر رأس املال الفكرياإل
 التقارير اإلضافية يف مساعدة متخذي القرارات يف تقييم رأس املال الفكري للمؤسسة؛

ميكن جمللس اإلدارة أن يفصح يف تقريره عن عناصر رأس املال الفكري اليت ال ميكن  اإلدارة:تقرير جملس  -
 عنها يف صلب التقارير املالية يف ظل النظام احملاسيب التقليدي؛ اإلفصاح

ن قيام مراقب احلساابت إببداء رأي فين حمايد عن مدى صحة ودقة معلومات إتقرير مراقب احلساابت:  -
املالحظات . الفكري فيما لو وردت يف التقارير املالية يضفي الثقة على هذه املعلوماترأس املال 
وذلك  املالحظات اهلامشية لإلفصاح عن املعلومات اخلاصة برأس املال الفكري استخدامميكن اهلامشية: 

 ألهنا جزء مكمل ملعلومات التقارير املالية.
)أمحد محدي، االعرتاف أبصول امللكية الفكرية من خالل:شروط  38وحدد املعيار احملاسيب الدويل رقم 

 (92، صفحة 2012
 إمكانية متييز األصول بشكل ملحوظ عن الشهرة الناشئة عن دمج منشآت األعمال وحتديدها؛ -
 ؛يق تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمؤسسةالتأكد من قدرة األصول الفكرية على حتق -
 ؛صادية املستقبلية لألصول الفكريةعلى املنافع االقت املؤسسةإمكانية سيطرة  -
 ة األصول الفكرية بشكل موثوق فيه.إمكانية قياس تكلف -

إىل وجود بعض املعوقات اليت  Hollandتوصل معوقات اإلفصاح احملاسيب عن األصول الفكرية:  7.2
 (Holland, 2013, p. 40)حتول دون اإلفصاح احملاسيب عن األصول الفكرية:

 ؛ للمؤسسةاقتصادية عدم تدارك أمهية رأس املال الفكري يف إضافة وخلق قيمة مشكلة املعرفة:  -أ
 معوقات خاصة مبصداقية املعلومات اخلاصة برأس املال الفكري؛ حيث توجدمشكلة عدم التأكد:  -ب
 القدرة على امتالك الكفاءة اليت ميكن اإلفصاح عنها. من خالل عدممشكلة امللكية:  -جـ
( 55)خالل استمارة استبيان وزعت على سنتناول الدراسة التطبيقية من منهجية الدراسة التطبيقية:  .3
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استمارة وألغيت  (47)مت اسرتجاع أكادمييني يف جمال احملاسبة وكذا حماسبون وحمافظو حساابت، من 
 مت حتليل املعطيات واختبار فرضيات الدراسة كما يلي:و ، استمارة (40) قبولمت و  استمارات( 07)
 عينة الدراسة وأساليب القياس اإلحصائي: 1.3

 متثل يف املتخصصني يف جمال احملاسبة من حماسبني وحمافظي حساابت وأكادمييني.جمتمع الدراسة: -
، حماسبا وحمافظ حساابت (19)أكادمييا و (21)على  اختيارها عشوائيا وقد اشتملت مت الدراسة:عينة -

 .وحسب جمال العمل وصف عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة يوضحان 2و  1 نيواجلدول
لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البياانت اليت مت أساليب التحليل اإلحصائي املستخدمة يف الدراسة:  -

 .SPSSحصائية جتميعها، متت االستعانة بربانمج احلزمة التطبيقية اإل
 لقد مت يف البداية تقسيم االستبيان إىل جزأين مها:تصميم االستبيان وقراءته:  -

 .حتليل بياانت اجلزء اخلاص ابلبياانت الشخصيةأوال: 
 يف اجلداول التالية:  ابلبياانت الشخصية ألفراد العينةحيتوي هذا اجلزء على جمموعة من األسئلة تتعلق  

 : توزيع مفردات العينة حسب جمال العمل 1جدول 
 أكادميي عملي 

 النسبة التكرار النسبة التكرار
19 %47,5 21 52,5 % 

 من إعداد الباحثة على ضوء نتائج االستبياناملصدر: 
عملي، أكادميي( حيث يتضح )العمل يبني اجلدول السابق توزيع عينة الدراسة حسب جمال  

 .%48من عينة الدراسة أكادمييون، يف حني بلغت نسبة مشاركة من هم يف العمل امليداين 52%أن 
 : توزيع مفردات العينة حسب سنوات اخلربة2جدول 

 سنة20أكثر من  20اىل  16من  15اىل  11من  سنوات 10إىل  5من  سنوات 5أقل من 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

3 7،5% 17 %42,5 7 %17,5 11 %27,5 2 %5 

 من إعداد الباحثة على ضوء نتائج االستبياناملصدر: 
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إىل  5من 42%من خالل اجلدول يتضح أن أعلى نسبة من عينة الدراسة حسب اخلربة تقدر ب 
من لديهم  %5,7سنة، تليها نسبة  20إىل  16من لديهم خربة من  %27سنوات، مث تليها نسبة  10

 فقط. %5سنة بنسبة 20سنوات و أخريا من لديهم خربة ألكثر من  5خربة أقل من 

 حتليل بياانت احملاور اخلاصة ابالستبيان.اثنيا: 
يناقش هذا اجلزء ضرورة حتيني النظام احملاسيب املايل مبا يتناسب مع متطلبات اإلفصاح عن رأس املال 

 .spssالفكري، وتتمثل يف الدراسة القياسية ابستعمال برانمج 
فقرة وقد كانت إجابة كل فقرة من أبعاد  26حيث بلغ إمجايل عدد الفقرات  إجاابت أسئلة االستبيان:

 لوب ليكارت اخلماسي كمايلي:الدراسة على أس
1 2 3 4 5 

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة

، (4=1-5) املدىولتحديد طول اخلالاي ملقياس ليكارت اخلماسي )احلدود الدنيا والعليا( مث حساب 
اخللية األدىن الواحد مث إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف ( 0.8=4/5)مث تقسيمه على عدد اخلالاي أي 

 الصحيح وذلك لتحديد احلد األعلى للخلية، وعليه يتم تفسري النتائج يف اجلدول التايل:
 يوضح إجاابت أسئلة االستبيان وداللتهم: :3جدول 

 املتوسط احلسايب الزمن اإلجابة
 ] 1.8  –1]  1 غري موافق بشدة

 ] 2.6  –1.8]  2 غري موافق

 ] 3.4  –2.6]  3 حمايد

 ] 4.2  –3.4] 4 موافق

 ] 5   –4.2] 5 موافق بشدة

 من إعداد الباحثة على ضوء نتائج االستبياناملصدر: 
بعد عرض أداة الدراسة على األساتذة احملكمني لغرض تقييمها وإجراء التصحيحات املطلوبة مت 

التجزئة النصفية وأيضا قوة القيام بقياس صدق وثبات أداة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ، ومعامل 
 االرتباط بني درجات كل فقرة من فقرة االستبيان، وتعد نسبة معامل ألفاكرونباخ مقبولة إحصائيا.
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 معامل الثبات والصدق حملاور الدراسة.اثلثا: 
 : معامل الثبات والصدق4جدول 

 معامل الصدق معامل الثبات عدد الفقرات والبعد احملور
 0,932 926, 0 15 ابإلفصاح احملاسيباحملور املرتبط 

 0,901 0,881 9 أمهية وأهداف اإلفصاح احملاسيب

 0,774 0,892 3 النظام احملاسيب املايل

 0,613 0,499 3 عملية التدقيق واملراجعة

 0,880 0,950 11 احملور املرتبط إبمكانية حتيني النظام احملاسيب املايل

 0,838 0,835 3 طبيعة النظام احملاسيب املايل

 0,835 0,903 5 يةفكر عالقة النظام احملاسيب املايل ابألصول غري امللموسة واألصول ال

 0,705 0,849 3 العتماد على رأس املال الفكريابضرورة حتيني النظام احملاسيب املايل 

 0.965 927, 0 26 االستبيان ككل

 من إعداد الباحثة على ضوء نتائج االستبياناملصدر: 
على وعكس نتائج العينة  بات البياانتتعين زايدة مصداقية وثزايدة قيمة معامل ألفا كرونباخ  إن

معامل التجزئة )الثبات جمتمع الدراسة، وميكن حساب معامل الصدق عن طريق حساب جذر معامل 
 اسة.، هذا املعامل يقيس فيما إذاكان مقياس استبيان الدراسة يقيس فعال ما وضعته الدر النصفية(

 فقرات االستبيان واختبار الفرضيات. حتليل 2.3
 حتليل فقرات االستبيان. 1.2.3

نالحظ من اجلدول أن الفقرة الثالثة والرابعة حتتل : (01امللحق رقم أنظر )حتليل فقرات احملور األول  -أ
وهذا يعين درجة موافقة  0,8وابحنراف معياري مقدر بـ  4.52و  4.53املرتبة األوىل مبتوسط حسايب 

كبرية، وعلى العموم كل الفقرات كانت تتميز مبوافقة العينة عليها وهو ما يعكسه متوسط كل من األبعاد 
 وهو ما يعين درجة موافقة كبرية من قبل أفراد العينة. 4,53و 3,20واحملور ككل حيث تراوح املتوسط بني 
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حتتل  احلادية عشرنالحظ من اجلدول أن الفقرة : (02امللحق رقم أنظر ) احملور الثاين حتليل فقرات -ب
وهذا يعين درجة موافقة كبرية، وعلى  0.8وابحنراف معياري مقدر ب 4.55املرتبة األوىل مبتوسط حسايب 

واحملور ككل  األبعادالعموم كل الفقرات كانت تتميز مبوافقة العينة عليها وهو ما يعكسه متوسط كل من 
 وهو ما يعين درجة موافقة كبرية من قبل أفراد العينة. 4.55و 3.90حيث تراوح املتوسط بني 

املايل ابستخدام احملاسيب أثر اإلفصاح عن رأس املال الفكري على حتيني النظام  تقدير منوذج 2.2.3
جمموعة من االختبارات ملعرفة مدى إبجراء  قمنا لدراسة النموذج القياسي املقدر واخلاص،: SPSSبرانمج 

 صحته من الناحية اإلحصائية، وبعدها يتم اختيار أفضل منوذج الختباره من الناحية االقتصادية.
  إمكانية ولح، لدراسة االستبانةخالل مت احلصول على معطيات الدراسة من  القياسية: لقدالدراسة

حيث مع متطلبات اإلفصاح احملاسيب عن رأس املال الفكري (SCF)تكييف النظام احملاسيب املايل
 لدينا متغريين مها:

 .Xميثل املتغري املستقل  اإلفصاح عن رأس املال الفكري: -
 .Yميثل املتغري التابع  حتيني النظام احملاسيب: -

بعد مجع البياانت اخلاصة ابملتغريين والتعرف على املتغري التابع واملتغري املستقل يتم حتديد الشكل 
 الرايضي للنموذج القياسي وشكل الدالة املعربة على هذا النموذج ابستخدام منوذج االحندار اخلطي البسيط. 

  aCoefficients يبني االحندار اخلطي البسيط :5جدول 
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 
T Sig. 

A 
Erreur 

standard 
Bêta 

1 
(Constante) -,400 ,400  -1,000 ,323 

 000, 11,781 886, 096, 1,128 االفصاح_رأس_ملال_الفكري

a. Variable dépendante : تحيين_النظام_المحاسبي 

 .SPSSمن إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر:
 قدر بــاملعادلة التالية:يومنوذج االحندار البسيط 
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X0,40+1,128-=Y:حيث أن α =1,128        وβ =0,40- 
( إشارته موجبة، أي أن ∝نالحظ من اجلدول السابق أن معامل اإلفصاح عن رأس املال الفكري )

 إليهاهناك عالقة طردية بني املتغري التابع واملتغري املستقل، وتتفق هذه النتيجة مع التوقعات السابقة املتوصل 
حتيني النظام  ضرورة أثر يففإن له عن رأس املال الفكري  إلفصاحا ه نظرا ألمهيةيف اجلانب النظري، حيث أن

 .اخلاصة برأس املال الفكري املايل مبا يتوافق ومتطلبات اإلفصاح احملاسيب

 اإلفصاح عن رأس املال الفكري وضرورة سيتم اختبار النموذج املقدر للعالقة بني  :الدراسة اإلحصائية
 ابستعمال املعايري اإلحصائية التالية:املايل  حتيني النظام احملاسيب

يهدف إىل اختبار مدى الثقة اإلحصائية يف التقديرات اخلاصة مبعلمات  اختبار معنوية املعلمات: -أ
 .(t)ستيودنت  إحصائية( و ذلك ابستخدام  ∝و  βالنموذج املقدر )

( هلا معنوية إحصائية تدل عليها ∝حيث نالحظ من اجلدول السابق أن قيمة املعلمة ) :∝تقدير املعلمة  -
املعتمدة   = ∝) (0.05أقل من املعنوية  (sig = 0.000)مبعنوية  t=11,781قيمة ستيودنت احملسوبة 

 .املقدرة غري معنوية (∝)يف الدراسة، وابلتايل نرفض الفرضية الصفرية القائلة أبن قيمة 
( ليس هلا معنوية إحصائية حيث β) حيث نالحظ من اجلدول السابق أن قيمة املعلمة :β تقدير املعلمة -

املعتمدة يف الدراسة،  (0.05) أكرب من املعنوية (sig = 0.33) مبعنوية (t=-1) عليها تدل قيمة ستيودنت
 .املقدرة غري معنوية  (β) وابلتايل نقبل الفرضية الصفرية القائلة أبن قيمة

الختبار املعنوية الكلية  يستخدمو  ،Fنستعمل اختبار فيشر  اختبار املعنوية الكلية للنموذج املقدر: -ب
 التايل يبني حتليل االحندار بني اجملموعات وخارج اجملموعات: ANOVAوجدول  للنموذج،

 ANOVAaجدول 6 : يبني حتليل تباين االحندار  

Modèle 
Somme des 

carrés 
Ddl 

Moyenne des 

carrés 
D Sig. 

1 

Régression 21,641 1 21,641 138,791 ,000b 

Résidu 5,925 38 ,156   

Total 27,566 39    

a. Variable dépendante : حتيني_النظام_احملاسيب 
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b. Valeurs prédites : (constantes), ياالفصاح_رأس_ملال_الفكر  

 .SPSSمن إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج املصدر:
واليت تقدر (D)اجلدولية  Fاليت يبينها اجلدول أعاله فإن قيمة  (ANOVA)بعد إجراء تباين االحندار 

من  أقل (sig=0.000) أن ا(، ومب39و38و 1حرية ) ودرجات (0.05)عند مستوى معنوية 138,791ـ ب
املعتمد يف الدراسة فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة أبنه ال توجد عالقة بني  0.05مستوى املعنوية 

القائلة أهنا توجد عالقة خطية ونقبل الفرضية البديلة  اإلفصاح عن رأس املال الفكري وحتيني النظام احملاسيب
 ، ومنه النموذج الكلي املقدر معنوي.(Y)حتيني النظام احملاسيب و  (X)بني اإلفصاح عن رأس املال الفكري

عبارة عن مؤشر يقيس القوة التفسريية  هو)2R :(اختبار جودة االرتباط بواسطة معامل التحديد  -جـ
أي نسبة التباين يف املتغري التابع من قبل املتغريات أو املتغري املستقل، واجلدول التايل يوضح  لنموذج االحندار،

 :املايل بني اإلفصاح عن رأس املال الفكري و حتيني النظام احملاسيبشدة العالقة 
 اإلرتباط يبني معامالت :7جدول 

Modè

le 
R 

R-

deux 

R-deux 

ajusté 

Changement dans les statistiques 

Durbin-

Watson 

Variatio

n de R-

deux 

Variatio

n de F 

ddl

1 
ddl2 

Sig. 

Variation 

de F 

1 ,886a ,785 ,779 ,785 138,791 1 38 ,000 0,310 

 .SPSSبرانمج  إعداد الباحثة اعتمادا على مناملصدر: 
قريبة من الواحد وابلتايل نقول أن هناك عالقة قوية  (R= 0.78)يتضح أن قيمة  7من اجلدول رقم 

من املتغريات احلاصلة %77,9، مما يعين أن 0,779بلغ )2R(جدا بني املتغريين، كما أن معامل التحديد 
عن رأس املال  حاإلفصا  (املستقل( يرجع إىل التغري احلاصل يف املتغري املايل يف املتغري التابع )النظام احملاسيب

 وهذا كايف لتأكيد وتفسري العالقة القوية بني املتغري املستقل والتابع.) .الفكري
اإلفصاح عن فإن هناك ارتباط ذايت موجب بني 0أكرب من Durbin-Watson =0,31ومبا أن 

 .اسيبحتيني النظام احمل وضرورة رأس املال الفكري
ارتباط خطي قوي وأن من خالل هذه االختبارات ثبت أن هناك احندار خطي بسيط معنوي و 

(، مما جيب %77.9 هناك عالقة تفسريية قوية بني املتغري التابع واملستقل قدرت مبعامل التحديد املعدل )
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 حتيني النظام احملاسيبحتمية و اإلفصاح عن رأس املال الفكريقبول الفرضية الرئيسية القائلة أبن هناك عالقة بني 
 املايل.

 . اختبار الفرضيات:3.2.3
ال ميكن اإلفصاح عن رأس املال الفكري يف القوائم املالية املعدة وفق النظام : اختبار الفرضية األوىل -أ

 احملاسيب املايل.
ANOVAa جدول 8 : يبني معامالت اإلرتباط  

Modèle 
Somme des 

carrés 
Ddl 

Moyenne des 

carrés 
D Sig. 

1 

Régression 18,872 1 18,872 90,997 ,000b 

Résidu 7,881 38 ,207   

Total 26,753 39    

a. Variable dépendante : البعد_الثالث_حتيني 
b. Valeurs prédites : (constantes), االفصاح_رأس_ملال_الفكري 

 .SPSSبرانمج  إعداد الباحثة اعتمادا على مناملصدر: 
 (D)اجلدولية  F( أعاله فإن قيمة 8اليت يبينها اجلدول رقم ) (ANOVA)عد إجراء تباين االحندار ب

 (sig= 0.000)ومبا أن (،39و 38و1ودرجات حرية ) (0.05)عند مستوى معنوية 90,997بـو اليت تقدر 
ال ميكن القائلة أبنه  نرفض الفرضية الصفريةاملعتمد يف الدراسة فإننا  0.05من مستوى املعنوية  أقل

 ونقبل الفرضية البديلة املال الفكري يف القوائم املالية املعدة وفق النظام احملاسيب املايلاإلفصاح عن رأس 
، ومنه ميكن اإلفصاح عن رأس املال الفكري يف القوائم املالية املعدة وفق النظام احملاسيب املايلالقائلة 

 الفرضية املقدرة معنوية.
تستوجب حتيني  عن رأس املال الفكري يف القوائم املاليةأمهية اإلفصاح الثانية: إن الفرضية اختبار -ب

 .النظام احملاسيب املايل
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ANOVAaجدول 9 : يبني تباين االحندار  

Modèle 
Somme des 

carrés 
Ddl 

Moyenne des 

carrés 
D Sig. 

1 

Régression 19,794 1 19,794 
96,77

5 

,00

0b 

Résidu 7,772 38 ,205   

Total 27,566 39    

a. Variable dépendante : حتيني_النظام_احملاسيب 

b. Valeurs prédites : (constantes), البعد_األول_االفصاح 
 .SPSSبرانمج  إعداد الباحثة اعتمادا على مناملصدر: 

اليت و  (D)اجلدولية  Fاليت يبينها اجلدول أعاله فإن قيمة  (ANOVA)عد إجراء تباين االحندار 
 أقل (sig= 0.000)(،ومبا أن 39و 38و 1ودرجات حرية ) (0.05)عند مستوى معنوية 96.7تقدر ب

املعتمد يف الدراسة فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة أبنه ال توجد عالقة بني  0.05من مستوى املعنوية 
ة البديلة القائلة ونقبل الفرضي حتيني النظام احملاسيبضرورة  اإلفصاح عن رأس املال الفكري وأمهية وأهداف 

حتيني النظام احملاسيب وللتأكد من ضرورة أهنا توجد عالقة أمهية وأهداف اإلفصاح عن رأس املال الفكري و 
بني أمهية وفق اجلدول املوايل والتايل يوضح شدة العالقة قيمة معامل االرتباط  إىلجودة هذا االرتباط ننظر 

 :املايل حتيني النظام احملاسيبضرورة وأهداف اإلفصاح عن رأس املال الفكري و 
 Rقيمة معامل االرتباط : 10جدول 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,847a ,718 ,711 ,45226 

 .SPSSبرانمج  إعداد الباحثة اعتمادا على مناملصدر: 
قريبة من الواحد وابلتايل نقول أن هناك عالقة  (R= 0.847)( يتضح أن قيمة 10من اجلدول رقم )

من األسباب اليت %71,8، مما يعين أن 0,718 بلغ )2R(قوية جدا بني املتغريين، كما أن معامل التحديد 
صحة وهو ما يدعم  إلفصاح عن رأس املال الفكريلالكربى مهية األ هوتدعو لتحيني النظام احملاسيب 

 .رأكث هذه الفرضية
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 اختباريتم : يؤثر اإلفصاح عن رأس املال الفكري على جودة القوائم املالية ة:لثاختبار الفرضية الثا -جـ
حيث خنترب الفرض الذي مفاده أن اإلفصاح عن ، صحة هذه الفرضية من خالل تطبيق اختبار ستودنت

شدة بفق وموافق )إجابة موا 3,4توسط يساوي أو يفوق مبرأس املال الفكري يؤثر على جودة القوائم املالية 
 .على هذه العبارة من قبل أفراد العينة(

 اإلفصاح عن رأس املال الفكري يعزز من جودة القوائم املالية.: 08العبارة رقم 
 09املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للعبارة  :11جدول 

 Moyenne Ecart-type N مدة اخلربة جمال العمل

 عملي

5أقل من   3,67 2,309 3 

10الى  5من   4,43 ,535 7 

15الى 11من   3,50 2,121 2 

20الى  16من   5,00 ,000 7 

Total 4,42 1,121 19 

 أكادميي

5أقل من   3,00 . 1 

10الى  5من   4,50 ,527 10 

15الى 11من   4,40 ,894 5 

20الى  16من   4,50 ,577 4 

20أكثر من   4,00 . 1 

Total 4,38 ,669 21 

Total 

5أقل من   3,50 1,915 4 

10الى  5من   4,47 ,514 17 

15الى 11من   4,14 1,215 7 

20الى  16من   4,82 ,405 11 

20أكثر من   4,00 . 1 

Total 4,40 ,900 40 

 .SPSSمن إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر:

أفراد العينة جند أهنم يدركون مدى أتثري اإلفصاح وانعكاسه على جودة القوائم املالية  إىلنظران  إذاأما 
 :وهو ما يعكسه اختبار ستودنت وفق اجلدول املوايل

أوال من خالل اجلدول يتضح 
 3,4أن املتوسطات ترتاوح بني

وهو ما يعكس درجة  4,82و
 أفراد العينة من حماسبني ةموافق

وأكادمييني، عدا من هم أقل 
سنوات( من 5خربة )أقل من 
ال يدركون  ناألكادمييني الذي

مدى أتثري اإلفصاح وانعكاسه 
 على جودة القوائم املالية
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 اختبار ستيودنتTest sur échantillon unique:  12جدول 

 

Valeur du test = 3.4 

t Ddl 
Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% 

de la différence 

Inférieure Supérieure 

X9 7,026 39 ,000 1,000 ,71 1,29 

 .SPSSمن إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر:
ومستوى  39عند درجة حرية  (t=7 ,026)يمة ستودنت كانت فمن خالل اجلدول جند أن ق

الذي  صحة الفرضوهو ما يدل على  ،القيمة اجلدولية عند نفس الشروطل من قوهي أ 0,05الداللة 
وما يعزز أكثر صحة هذا الفرض  أن اإلفصاح عن رأس املال الفكري يؤثر على جودة القوائم املاليةمفاده 

 (p=0 ,000)هو قيمة 

 خامتة: .4

حتيني النظام احملاسيب املايل مبا يتوافق  التطرق إلشكاليةمن خالل الدراسة النظرية والتطبيقية مت 
 توصلنا إىل النتائج التالية:رأس املال الفكري، عن احملاسيب  فصاحاإل ومتطلبات

 :نتائج الدراسةأوال: 
 يعترب رأس املال الفكري مصدرا رئيسيا للثروة داخل املؤسسة؛ -
حتديد منوذج حمدد ميكن االعتماد املهنية على  املؤسساتمل يتفق الباحثون يف الفكر احملاسيب وكذلك  -

عليه يف اإلفصاح عن قيمة رأس املال الفكري، لعدم وجود معايري حماسبية ميكن الرجوع إليها يف هذا 
 (FASB)وجملس معايري احملاسبة املالية  (IASC)اجملال، حيث أكدت جلنة معايري احملاسبة الدولية 

 على أن حماوالت اإلفصاح عن األصول الفكرية مازالت يف مراحلها األوىل؛
إن عدم االتفاق على منوذج موحد لإلفصاح احملاسيب عن رأس املال الفكري يؤثر على نتائج مقارنة هذا  -

 ؛املؤسساتالعنصر بني خمتلف 
عن ائم املالية تعبريا صادقا لكي تعرب القو جيب قياس رأس املال الفكري واإلفصاح ضمن القوائم املالية  -

 ؛للمؤسسةحقيقة املركز املايل 
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اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل احلايل ال يسمح للمبادئ واملفاهيم احملاسبية أن تتكيف وتنسجم  -
جيب حتيني النظام ذا ل ،مع متطلبات اإلفصاح عن رأس املال الفكري ابلرغم من األمهية الكبرية لذلك

 .املايل مبا يتالءم مع متطلبات اإلفصاح عن رأس املال الفكري احملاسيب
 اثنيا: التوصيات

ضرورة االهتمام ابحملاسبة عن رأس املال الفكري أكثر حىت نتمكن من إجياد توافق يف مناذج القياس هلذا  -
 ؛املؤسسةالنوع من األصول غري امللموسة ابلنظر ألمهيته الكربى يف 

 املال الفكري كأصل استثماري وليس مصروف؛جيب النظر إىل رأس  -
الدولية هبذا النوع من األصول وإعطاء إيضاحات أكثر حول  واهليئات احملاسبيةضرورة اهتمام اجملامع  -

 ؛للمؤسساتطرق احملاسبة واإلفصاح عنها يف القوائم املالية لضمان إبراز القيمة احلقيقية 
احملاسبة، نقرتح ضرورة تضمني النظام احملاسيب املايل إجراءات بعد االطالع على آراء املتخصصني يف جمال  -

 تتعلق برأس املال الفكري وكيفية قياسه واإلفصاح عنه يف القوائم املالية للمؤسسات؛
 حماولة اإلفصاح عن رأس املال الفكري يف قوائم ملحقة إضافية. -
 قائمة املراجع: .5

 املراجع ابللغة العربية:. 1.5
(. تطوير القياس احملاسيب لألصول الفكرية هبدف حتسني داللة 2012إبراهيم سليمان أمحد محدي. )

مؤشرات تقومي األداء "دراسة تطبيقية". مذكرة ماجستري خنصص حماسبة . كلية التجارة، جامعة 
 املنصورة، مصر.

ات القياس واإلفصاح احملاسيب عن رأس املال الفكري " دراسة (. إجتاه2013إمساعيل حممد زهراء أمحد. )
تطبيقية على القطاع املصريف السوداين". رسالة دكتوراه غري منشورة . جامعة أم درمان اإلسالمية، 

 السودان.
(. احملاسبة عن رأس املال الفكري من منظور اسرتاتيجي مع الرتكيز على 2008السيد عماد سيد قطب. )
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 مة الشاملة. اجمللة العلمية لقطاع كليات التجارة، العدد الثاين .مدخل القي
(. قياس أثر رأس املال الفكري و اإلفصاح عنه على أداء منشآت األعمال 2014سامل حممد سعيد ابفقري. )

) دراسة تطبيقية على منشآت األعمال ابجلمهورية اليمنية(. جملة األندلس للعلوم اإلنسانية و 
 . 06العدد األول، اجمللد االجتماعية، 

(. إدارة رأس املال الفكري يف منظمات األعمال )اجمللد 2009سعد على، صاحل، أمحد علي العنزي. )
 الطبعة الثانية(. عمان، األردن: دار اليازوري للنشر والتوزيع.

ح عن رأس (. إشكالية تكييف املبادئ واملفاهيم احملاسبية للقياس واإلفصا 2013صالح مهدي الكواز. )
، السنة السادسة 94املال املعريف واحللول املقرتحة "دراسة تطبيقية". جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد 

 والثالثون .
(. أثر رأس املال الفكري على أداء شركات االتصاالت اخللوية األردنية. 2012علي عوض الدهامشة. )

 اإلسالمية، السودان. رسالة ماجستري يف العلوم اإلدارية . جامعة أم درمان
(. أبعاد القياس و اإلفصاح وفق النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف ظل 2016-2015فتيحة صافو. )

 التوجه حنو معايري اإلبالغ املايل الدولية. أطروحة دكتوراه ختصص حماسبة . جامعة الشلف.
الدولية. عمان، األردن: ترمجة اجملمع (. معايري احملاسبة IASC( .)2004جلنة معايري احملاسبة الدولية)

 العريب للمحاسبني القانونيني.
(. حمددات اإلفصاح احملاسيب عن رأس املال الفكري 2014, 07 15جمدي مليجي عبد احلكيم مليجي. )

، 2018دراسة تطبيقية على الشركات املصرية املسجلة. اتريخ االسرتداد  –و أثره على األداء املايل 
من 

http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Commerce/Accounting%20/165

1/publications/Magdy%20Melegy%20Abd%20Elhakeem%20Melegy

_Determinants%20of%20accounting%20disclosure%20on%20intellec

tual%20capita.pdf 
ت القياس والعرض واإلفصاح. (. التأصيل النظري للممارسات املهنية احملاسبية يف جماال2004حممد مطر. )

 عمان، األردن: منشورات دار وائل للنشر.
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(. أثر اإلفصاح عن رأس املال الفكري على جودة املعلومات احملاسبية 2017موسى عيسى حممد اببكر. )
"دراسة ميدانية على منشآت الصناعات الغذائية يف السودان"،. امللتقى الدويل الثالث حول 

 . أم البواقي: جامعة العريب بن مهيدي.-مقارابت علمية وعملية -يف احملاسبةاالجتاهات احلديثة 
إدارة ما ال يقاس. عمان، األردن: دار اليازوري للنشر  –(. إدارة الالملموسات 2010جنم عبود جنم. )
 والتوزيع.

ملال الفكري (. املعاجلات احملاسبية ملشاكل القياس واإلفصاح عن رأس ا2006هيثم هاشم قاسم اخلفاف. )
 "دراسة حالة". مذكرة ماجستري منشورة . كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة املوصل، العراق.

 . املراجع ابللغة األجنبية:2.5
Boujelbene,M,A and Affes ,H. (2013). The Impact of Intellectual Capital 

Disclosure on cost equity capital a case of French firms. Journal of 

economics ,Financial and Administrative Science , 18-34. 

Holland, J. (2013). Intellectual capital and capital market organization and 

competence. Accounting Auditing and Accountability Journal, Vol 16 

(N° 01), 40. 

1Mourtisen, J. (2013). Reporting on intellectual capital, why?what and how? 

accounting and auditing journal, Vol 16 (N 01), 44. 

18. Petty, G. A., & Gurthrie. (2000). Intellectual Capital: Australian Annual 

Reporting Practice. Journal of Intellectual Capital, Vol. 1 (N 03), 241-

251. 
 :الحق.امل6

 إلجاابت مفردات العينة على احملور األول الوسط احلسايب واالحنراف املعياري: 01امللحق رقم 
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 مفردات العينة على احملور الثاين. تإلجااب املعيارياحلسايب واالحنراف  الوسط(: 02امللحق رقم )

يؤدي إىل املعرفة  ر.م.فاإلفصاح عن 
كز احلقيقية لقيمة املؤسسة )معرفة املر 

 املايل(

 النسبة
15 62,5 7,5 15 0 

02 
يف القوائم املالية  ر.م.فاإلفصاح عن 

 لومات(جيعلها أكثر شفافية )الشفافية يف املع
 1 3 1 11 24 العدد

 2,5 7,5 2,5 27,5 60 النسبة 1,027 4,35

03 
يظهر الكفاءات  ر.م.فاإلفصاح عن 

 املتميزة يف املؤسسة
 1 0 3 9 27 العدد

 2,5 0 7,5 22,5 67,5 النسبة 0,847 4,53

04 

يعمل على  ر.م.فاإلفصاح عن 
القضاء على حالة عدم الرضا ابلتقارير 

 التقليدية

 1 0 4 7 28 العدد

 النسبة 0,877 4,52
70 17,5 10 0 2,5 

05 
يعزز من مسعة  ر.م.فاإلفصاح عن 

 املؤسسة
 1 9 11 12 7 العدد

 2,5 22,5 27,5 30 17,5 النسبة 102, 1 3,38

06 

يتم عن طريق نشر  ر.م.فاإلفصاح عن 
قوائم ملحقة ابلقوائم املالية ابسم قائمة 

 ر.م.ف

 العدد
24 11 3 1 1 

4,40 0 ,928 
 النسبة

60 27,5 7,5 2,5 2,5 

07 

 

 

ميكن أن تنتهج أسس اإلفصاح اخلاصة 
نفس األسس املتعلقة  ر.م.فمبكوانت 

 األصول غري امللموسةبباقي 

 3 4 6 20 7 العدد

 النسبة 1,128 3,60
17,5 50 15 10 7,5 

08 
يعزز من جودة  ر.م.فاإلفصاح عن 
 التقارير املالية.

 1 1 2 13 23 العدد
 2,5 2,5 5 32,5 57,5 النسبة 0,900 4,40

09 

 ر.م.فصعوبة حصر أغلب عناصر 
لإلفصاح عنها يف ظل مبادئ النظام 

 احملاسيب املايل.

 1 0 3 14 22 العدد

 النسبة 0,841 4,40
55 35 7,5 0 2,5 

10 

ال تسمح متطلبات العمل مبوجب النظام 
احملاسيب املايل ابإلفصاح عن رأس املال 

 الفكري

 1 0 6 20 13 العدد

 النسبة 0,841 4,10
32,5 50 15 0 2,5 

11 
ميكن للمراجع وضع برامج مالئمة إلدارة 

 ر.م.فومتابعة 
 3 9 9 15 4 العدد

 7,5 22,5 22,5 37,5 10 النسبة 1,137 3,20

12 

يؤدي إىل  ر.م.فإن وجود معايري تتعلق 
للمحاسبني و  رفع مستوى األداء املهين

 املراجعني يف ممارساهتم العملية 

 العدد
20 18 0 1 1 

 النسبة 0,838 4,37
50 45 0 2,5 2,5 
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 املعياري
 84, 0 4,25 : اإلشكالية املرتبطة إبمكانية حتيني النظام احملاسيب املايل احملور الثاين:

01 

يعتمد على التكلفة التارخيية اليت تعجز عن 
أن تظهر القيمة االقتصادية احلالية 

 للمؤسسة. 

 1 2 4 10 23 العدد

 النسبة 1,018 4,30
57,5 25 10 5 2,5 

02 
يستخدم النقود فقط كوحدة أساسية 

 للقياس
 1 0 10 7 22 العدد

4,23 1,00 
 2,5 0 25 17,5 55 النسبة

03 

يوجد اختالف وتباين يف القيم احملسوبة 
ألصول املؤسسة نظرا الختالف السياسات 

 احملاسبية وطرق القياس

 3 3 6 11 17 العدد

3,90 1,257 
 7,5 7,5 15 27,5 42,5 النسبة

04 
ال توجد طريقة حماسبية مقبولة عموما لقياس 

 ر.م.فبنود 
 1 0 8 10 21 العدد

4,25 0,954 
 2,5 0 20 25 52,5 النسبة

05 
ضرورة إجياد بدائل عن القوائم املالية 

 التقليدية أو النموذج احملاسيب التقليدي 
 1 0 3 57,5 24 العدد

4,45 0,846 
 2,5 0 7,5 30 60 النسبة

06 
 2 2 6 11 19 العدد العمل على صياغة منوذج حماسيب جديد

4,07 1,141 
 5 5 16 27,5 47,5 النسبة

07 
صياغة معايري  تلزم بقياس رأس املال 

 الفكري واإلفصاح عنه
 1 0 2 10 27 العدد

4,55 0,818 
 2,5 0 5 25 67,5 النسبة
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منهجية االحندار الذايت ذات التوزيع  استعمالأثر حمددات النمو الصناعي يف االقتصاد اجلزائري: 
 املتباطئ 

The Impact of Determinants of Industrial Growth in the Algerian 

Economy: An ARDL Approach  
 

 2نزعي عزالدين، 1رملي حممد
 rmmed@hotmail.fr، الدكتور موالي الطاهرجامعة سعيدة 1

 saida.dz-azzeddine.nezai@univ، جامعة سعيدة الدكتور موالي الطاهر2
 

 26/08/2019اتريخ النشر:      29/04/2019اتريخ القبول:     10/03/2019اتريخ االستالم: 
 

 ملخص
اجلزائري خالل الفرتة  االقتصادهتدف هذه الورقة البحثية إىل دراسة أثر حمددات النمو الصناعي يف 

وهيكلية. اقتصادية أجرت اجلزائر إصالحات  انتقالية، حيث تعترب هذه الفرتة أبهنا فرتة 2017 -1990
احلدود لنماذج التكامل املشرتك وتصحيح اخلطأ، الذي مت تطويره من  إخبارتستعمل هذه الدراسة منهجية 

 .(ARDL)الذايت ذات التوزيع املتباطئ  االحندارخالل منهجية 
الرئيسية للدراسة التجريبية وجود عالقة توازن طويلة األجل بني حمددات النمو أظهرت النتائج 

الوطين تبقى ضعيفة  االقتصاداجلزائري. ومع ذلك، فإن مسامهة القطاع الصناعي يف  االقتصادالصناعي يف 
 إىل حد ما.

 .قتصاد جزائريا، ARDLمنوذج ، نمو الصناعيحمددات ال، اقتصادي منو :يةكلمات مفتاح
 JEL :C22;O14; O40 اتتصنيف

Abstract: 

The purpose of this paper is to examine the impact of the determinants 

of industrial growth in the Algerian economy during the period 1990-2017.  

This period is seen as the transition period where Algeria has conducted 
__________________________________________ 
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structural economic changes. The study employs the bounds testing approach 

to Cointegration and error correction models, developed with in an 

autoregressive-distributed lag (ARDL). 

The main findings of the empirical study revealed the existence of a 

long-run equilibrium relationship between determinants of industrial growth 

in the Algerian economy. However, there is the contribution of the industrial 

sector to the national economy is somewhat weak.  

Keywords: Economic Growth; Determinants of Industrial Growth; ARDL 

Model; Algerian Economy. 

Jel Classification Codes: C22; O14; O40 

 :مقدمة.1
يتطلب الوصول إىل مستوايت متقدمة من التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة ليس فقط زايدة 
الدخول ولكن أيضا بذل اجلهود الواعية من أجل حتقيق النمو املستدام وتعزيز الشمولية االجتماعية والتحرك 

بينهم، حيث ميثل التصنيع قوة رئيسية يف التغري  فضال عن إدارة املفاضالت - حنو حتول هيكلي صديق للبيئة
اهليكلي. فهو حيول املوارد من األنشطة كثيفة العمالة إىل األنشطة اليت تتسم ابملزيد من كثافة رأس املال 

ظمة األمم املتحدة للتنمية )من وكثافة التكنولوجيا. وسيظل التصنيع حامسا يف النمو املستقبلي للبلدان النامية"
لقد مت وصف التصنيع وقبوله على انه حمرك للنمو والتنمية االقتصادية يف  .(1، صفحة 2015الصناعية، 

أي بلد، ويف االقتصادايت احلديثة مت تصور التصنيع حتت القطاع الصناعي على نطاق واسع كأداة حامسة 
وهو مبثابة قناة إلنتاج السلع واخلدمات، وخلق فرص عمل كثرية لتسريع عملية النمو االقتصادي والتنمية. 

 (Olorunfemi, Tomola, Felix, & Ogunleye, 2013) وتوليد الدخل

على وجود عالقة سببية إجيابية قوية بني منو اإلنتاج  Kaldorجتريبيا، ينص قانون النمو األول لـ: 
مرة أخرى أبن اجتاه العالقة السببية بني التصنيع  Kaldorالصناعي ومنو الناتج احمللي اإلمجايل ويناقش قانون 

منو  ومنو الناتج احمللي اإلمجايل متتد من التصنيع إىل الناتج احمللي اإلمجايل. عالوة على ذلك، فإن العالقة بني
التصنيع ومنو الناتج احمللي اإلمجايل ليست جمرد تكرار بل تعكس أن حقيقة التصنيع تساهم بنصيب كبري يف 

ويرتكز هذا الرأي على القيم الثالث:  ،الناتج احمللي اإلمجايل املستند إىل حقيقة أن التصنيع هو حمرك النمو
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أوال، التصنيع هو النشاط االقتصادي االستثنائي ألنه يولد عائدات للبلد. اثنيا، جتسد منتجات التصنيع 
التحسني املستمر للتكنولوجيا. وأخريا، ينتج عن انتج التصنيع زايدة يف العمالة تنطوي بدورها على نقل 

 ,Tsoku, Xaba, & Modise, 2017) الزراعيالعمالة ذات اإلنتاجية املنخفضة اليت تشغل يف القطاع 

p. 433)،  درسKaldor  العالقة بني التنمية الصناعية والنمو االقتصادي، واستند إىل نتائج جتريبية حيث
منتجا  12مل يكن هذا صحيحا فقط ابلنسبة إىل و  وصف قطاع التصنيع أبنه "احملرك الرئيسي للنمو السريع" 

صناعيا مت اختباره من قبله من اململكة املتحدة إىل الياابن، بل هو أيضا مسة مميزة للبلدان للحاق ابلركب اليت 
شهدت منوا سريعا ومستداما عند مستوايت الدخل املرتفع، وكميزة قياسية للتغري اهليكلي الناجح، فإن 

ين بشكل دائم من احنسار التصنيع يؤدي هبا إىل اخنفاض معدالت النمو، وانعدام التصنيع البلدان اليت تعا
يف املقام األول ينعت إىل اخنفاض كثافة اليد العاملة وحتويل األنشطة الصناعية إىل البلدان ذات الدخل 

رتاجع األخري يف الناضجة والبلدان النامية. لقد أصبح ال تاالقتصاداياملنخفض على أساس التجارة بني 
التصنيع أو غري التصنيع ملحوظا يف البلدان النامية مع اخنفاض حصة التصنيع يف الناتج احمللي اإلمجايل يف 

 .Haraguchi, Cheng, & Smeets, 2016, p) بكثريذروهتا واليت وصلت إىل مستوى دخل أقل 

2) 
 إسهاماجلزائري يف الصناعات االستخراجية والتحويلية، وعموما ال يتجاوز يتمحور القطاع الصناعي 

، ما يوحي ابن %44مقارنة ابحملروقات اليت بلغت  %5املؤسسات الصناعية يف الناتج الداخلي نسبة 
 آانمؤشرات القطاع الصناعي احلالية تسري حنو األسوأ مقارنة بسنوات الثمانينيات، حيث سيطرت اجلزائر 

من اإلنتاج الصناعي وهو ما أاتح هلا ابن تكون واحدة من أكثر  %100 إىل %80ذاك على ما بني 
أتثر انتج الصناعة  .(118، صفحة 2015)بلخيثر،  مع هناية السبعينيات إفريقياالبلدان الصناعية يف 

يف الناتج احمللي اإلمجايل،  إسهامهااالستخراجية خالل اآلونة األخرية وهذا بسب الصدمة النفطية واخنفض 
 اإلسهاموابلرغم من هذا االخنفاض التزال الصناعة االستخراجية املساهم الرئيسي فيه، حيث بلغت نسبة 

 %4 صناعة التحولية اليزال ضعيف حيث بقي عند نسبةمعدل منو ال أمايف الناتج احمللي اإلمجايل.  20%
. وحسب ترتيب الدول ملؤشر األداء التنافسي (113-112، الصفحات 2016)صندوق النقد العريب، 

 86جاء ترتيبها  إذ ،(، فان اجلزائر التزال مصنفة ضمن الشرحية املتوسطة الدنيا2017-2018الصناعي )
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 9متحسنة بدرجة واحدة عن مؤشر التصنيف السابق ويف املرتبة  4.07عامليا بقيمة مؤشر تنافسي قدره 
 . (83، صفحة 2018)صندوق النقد العريب، عربيا 

اليت لتحقيق ألثر حمددات النمو الصناعي يف االقتصاد اجلزائري، مل متيز معظم الدراسات ايف حماولة 
في وعليه ف. يف اجلزائر اقتصاد السوق إىلبني الفرتة السابقة والفرتة االنتقالية اليت كانت بعد التحول أجريت 

الرتكيز بشكل مع  د اجلزائريأثر حمددات النمو الصناعي يف االقتصادراسة هذه الورقة، اهلدف الرئيسي هو 
خالل هذه الفرتة، مت العمل على عدة إصالحات واليت  ،(1990رئيسي على فرتة ما بعد االنتقال )بعد 

منهجية االحندار الذايت يف الدراسة التجريبية، مت استخدام  .مهمة االقتصاد اجلزائري أصبحتاقتصادية واليت 
 . ARDLذات التوزيع املتباطئ

توازنية بني حمددات النمو الصناعي يف االقتصاد اجلزائري وان تشري النتائج الرئيسية إىل وجود عالقة 
  حوايل سنتني للعودة إىل الوضع التوازين. (سنة1.90)سرعة تصحيح اخلطأ لالختالل تستغرق تقريبا 

 يف وتطوره الصناعي لقطاعا نبني اجتاهعلى النحو التايل: يف القسم الثاين، تتم البحثية  الدراسةهذه 
. القسم الرابع، يصف البياانت ابلتصنيع يف االقتصاد. القسم الثالث، يقدم الدراسات التجريبية املتعلقة اجلزائر

 واملنهجية. القسم اخلامس حيلل النتائج التجريبية ومناقشتها. القسم السادس خيتم هذه الدراسة.
 اجلزائراجتاه القطاع الصناعي وتطوره يف .2

خالل سنوات التسعينيات، كانت التنمية احمللية مكبوحة وهذا بتخلي الدولة عن دعم مؤسساهتا 
الصناعية اليت يف الواقع كانت كجزء من خوصصة املؤسسات والذي يعترب كمقياس لربانمج التعديل اهليكلي 

احمللية بسبب تفاقم ، وقد أغلقت العديد من املؤسسات 1998وسنة  1995الذي مت تنفيذه بني سنة 
 عملية التصنيع اليت بدأت يف سنوات الثمانينات.

شركة منتشرة  1324يف الواقع، قبل إعادة اهليكلة، كان لدى الدولة من املؤسسات العمومية احمللية 
عامل. أدت عملية إعادة اهليكلة اليت  220.000على كامل اإلقليم الوطين ويعمل هبا ما يقارب من 

من املؤسسات  935)قانون املالية الذي أعد خوصصة املؤسسات( إىل حل  1994أجريت منذ سنة 
ة يف سياق اقتصاد خمطط مل املناطق الصناعية املصممة لتنفيذ أهداف خطة التنمي أنالعمومية احمللية حيث 
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تعد مناسبة لالقتصاد اجلزائري يف عملية التحرير حتت رعاية صندوق النقد الدويل. ابلتايل، مت العمل على 
تطوير مناطق صناعية جديدة تسمى "مناطق اجليل اجلديد" ابإلضافة إىل جتديد املناطق القدمية، وتسمى 

املتكاملة" أو اجملموعات العنقودية اليت مت اقرتاحها من طرف وزارة  هذه املناطق اآلن "مناطق التنمية الصناعية
 .(Belkacem & Herizi, 2015, p. 304)  2007 التنمية الصناعية وترقية االستثمار سنة

 2002الفرتة  إىل 1991القطاع الصناعي معدالت منو سالبة خمتلفة من الفرتة  إنتاجسجل تطور 
هذا القطاع مرة أخرى خالل الفرتة  إنتاجاليت كان منوها موجبا، ليعود الركود يف تطور  1998ابستثناء سنة 

وتراجع اإلنتاج  %0.3املعملية نسبة للصناعة حيث مل يتعدى النمو السنوي املتوسط  2003-2007
وهو  %6.5صناعة املعملية بنسبة ال إنتاجواخنفض  %3بنسبة  2007الصناعي خارج احملرقات يف سنة 

-2008مث منا القطاع خالل سنيت  ،(276، صفحة 2009)الداودي،  2000 أكرب اخنفاض له منذ سنة
ن سجل اخنفاضا أبعدما  2011يف سنة  %0.4وقد سجل اإلنتاج الصناعي ارتفاعا طفيفا بنسبة  2009
، 2017)بودرامة و قصاص،  2012 ليعود ابلتعايف جمددا انطالق من سنة 2010لسنة  %2.5بنسبة 

 .(201صفحة 
 معدل النمو السنوي للقيمة املضافة الصناعية:1الشكل 

 
 
 

 

 

Source: WDI, 2018. 
املعدل السنوي لنمو صادرات السلع واخلدمات  أبهنايشري البنك الدويل للصناعة، القيمة املضافة 

 األساسعلى أساس سعر اثبت للعملة احمللية. وتستند اإلمجاليات إىل السعر الثابت للدوالر األمريكي لسنة 
. القيمة املضافة )صايف انتج قطاع ما بعد مجع كافة املخرجات وطرح املدخالت الوسيطة( تشمل 2010

 1991الوضعية املتدهور لقطاع الصناعة من سنة  1تحويلية. يعكس الشكل يف ذلك التعدين والصناعة ال
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. هذه الوضعية الصعبة هي نتيجة للتحول حنو اقتصاد السوق وحل املؤسسات العمومية، 1994سنة  إىل
حيث عكست مسامهة القطاع  أخرى إىللتبدأ القيمة املضافة حول هذا القطاع ابلتعايف تدرجييا من سنة 

الصناعة يف  أنها من خالل الصناعات االستخراجية والصناعات التحويلية. كما يتضح جليا الصناعي في
اجلزائر تسيطر عليها الصناعة االستخراجية عكس توجه الدول املتقدمة حيث انه هناك ضعف كبري يف 

 الصناعات التحويلية نتيجة للمشاكل اليت تواجهها الصناعة اجلزائرية.
 الدراسات التجريبية.3

التجريبية املتعلقة ابلنمو االقتصادي والتصنيع واليت استخدمت خمتلف النماذج  األدبياتالعديد من 
صحة التصنيع كمحرك للنمو االقتصادي، حيث اتفقت الدراسات على املستويني احمللي  أكدتالقياسية قد 

لية النمو االقتصادي الوطين واإلقليمي بشكل كبري على أن منو اإلنتاج يف قطاع التصنيع مهم بشكل فريد لعم
 حيث يرتبط النمو االقتصادي اإلمجايل بشكل إجيايب بنمو اإلنتاج ومنو اإلنتاجية يف قطاع التصنيع.

جنوب  إفريقياحملددات منو قطاع التصنيع يف بلدان  (Sokunle & Harper, 2018)عن دراسة 
استكشفت هذه الدراسة القوة التفسريية للمتغريات املستقلة لالستثمار األجنيب املباشر، أسعار  أينالصحراء 

الفائدة، التضخم، تكاليف العمالة واحلوافز احلكومية مقارنة بنمو قطاع الصناعات يف هذه البلدان خالل 
ت داللة إحصائية يف . ومع ذلك، فإن القوة التفسريية هلذه املتغريات مل تكن ذا2010-2008الفرتة 

تفسري التغريات يف املتغري التابع الذي ميثل قطاع الصناعة، مما يدل على أن املشاكل األساسية لقضااي البنية 
التحتية، شبكات االتصال السيئة وغري الفعالة والفساد احلاد ينبغي أن يعاجلها القادة يف هذه البلدان لكي 

 ة معنوية على منو قطاع الصناعة.تكون للمتغريات املفسرة قدرة توضيحي
حول العالقة بني منو  (Tsoku, Mosikari, Xaba, & Modise, 2017) يف ورقتهم البحثية

. بينوا 2014-2001التصنيع والنمو االقتصادي يف جنوب أفريقيا ابستخدام بياانت ربع سنوية للفرتة 
بني الناتج احمللي اإلمجايل ومستوى التصنيع واخلدمات  األجلهناك عالقة تكامل مشرتك طويلة  أبنه

والتشغيل، كما انه هناك عالقة سببية أحادية تتجه من مستوى منو التصنيع حنو منو الناتج احمللي اإلمجايل 
االقتصادي قابل للتطبيق يف اقتصاد جنوب إفريقيا. ولذلك، ينبغي  للنمو Kaldor لفرضيةوأن القانون األول 
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أن تكون االسرتاتيجيات والسياسات االستثمارية متماشية حنو تعزيز النمو يف قطاع التصنيع من أجل تعزيز 
 النمو االقتصادي يف جنوب أفريقيا.

قطاع الصناعة للنمو االقتصادي يف البلدان  أمهية(Olamade & Oni, 2016)  تبحث ورقة
األفريقية على الرغم من أن العديد من البلدان األفريقية حققت أداء منوا مذهال خالل العقد املاضي. من 
احلقائق البارزة هلذا النمو هو اخنفاض حصة التصنيع يف الناتج احمللي اإلمجايل وانه هل سيؤثر انكماش قطاع 

قاما ابختبار أول قانون  اإلشكالاالقتصادي األفريقي على املدى الطويل؟ ألجل هذا  التصنيع على النمو
-1981دولة أفريقية خالل الفرتة  28لعينة من  Panelابستخدام أسلوب  Kaldorللنمو االقتصادي لـ: 

املربعات الصغرى العادية اجملمعة، واآلاثر الثابتة، وطريقة  أسلويب. النتائج اليت مت احلصول عليها من 2015
نتائج الدراسة ابن التصنيع يعترب كمحرك للنمو االقتصادي يف أفريقيا على الرغم من  أثبتتالعزوم املعممة. 

اخنفاض حصة التصنيع يف الناتج احمللي اإلمجايل وان تراجع التصنيع سيؤثر سلبا على معدل منو القطاعات 
  الصناعية وعلى االقتصاد ككل يف الدول األفريقية.غري

حول النمو االقتصادي وعالقته بنمو القطاع الصناعي يف اجلزائر  (2016)بن مسعود، يف دراسة 
. توصلت نتائج الدراسة 2015-1970خالل الفرتة  VARمتجه االحندار الذايت  أشعةابستخدام منوذج 

يف الفرتتني  أما .النمو االقتصادي املبطأ ابلفرتتني األوىل والثانية ال يؤثر على منو القطاع الصناعي أن إىل
القطاع الصناعي يتأثر ابلنمو االقتصادي ابتداًء من السنة  أنالثالثة والرابعة يكون طردي ولكنه ضعيف، أي 

ل من استفادة القطاع الصناعي من زايدة النمو الثالثة وهذا بسبب البريوقراطية والفساد اإلداري الذي يعرق
االقتصادي الذي غالبا ما يكون بسبب زايدة اإليرادات النفطية وانه هناك عالقة سببية أحادية تتجه من 

 النمو االقتصادي حنو القطاع الصناعي.
عن التنمية الصناعية احمللية يف اجلزائر املتعلقة  (Belkacem & Herizi, 2015) يف دراستيهما

 Krugman andابستخدام مؤشر  2011والية( لسنة  48منطقة )أقاليم أو إدارات إدارية يف  48بـ: 

Herfindahl  .النتائج قيمة  أظهرتألجل قياس التخصص اإلقليمي والرتكيز للصناعة يف هذه املناطق
ز منخفض لألنشطة، حيث املنطقة الوسطى الشمالية أكثر تركيزا قليال تركي إىلضعيفة للمؤشرين مما يشري 
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يف التخصص الصناعي أبرز املؤشرين اختالفا بني الصناعة واخلدمات )مبا يف ذلك  أمامن ابقي املناطق. 
التجارة( يف مناطق خمتلفة. وابلتايل، ابلنسبة للصناعة، تعترب املرتفعات الشمالية الوسطى أكثر ختصصا من 

وهو ما يوضح االختالل اإلقليمي يف اجملال الصناعي. أما ابلنسبة للخدمات، فالتوزيع  األخرىبقية املناطق 
تلك  أكدتكان أكثر جتانسا، كما انه تتميز املناطق تقريبا ابلتساوي يف توزيع اخلدمات. هذه النتائج 

 . 2013النتائج املتحصل عليها يف دراستهما السابقة لسنة 
أسلوب يف شقني. األول متثل يف تطبيق  (Cantore, Clara, & Soare, 2014) قةمسامهة ور 

Panelاملعممة العزوم طريقة امدباستخ  GMM دولة للفرتة  80يف معاجلة حتيز التجانس لعينة مكونة من
قدمت هذه الورقة أدلة جديدة تدعم دور قطاع التصنيع كمحرك للنمو. الشق الثاين،  أين، 1980-2010

 (Log Mean Divisia Index) متوسط مؤشر حبث يف أفضل وقود حمرك ابستخدام تقنية لوغاريتم

Divisia)،  التصنيع املكثف هو املسؤول عن زايدة القيمة املضافة  أن إىلحيث توصلت نتائج هذه الدراسة
للصناعة املرتكزة على أساس العوامل احملركة اليت تعزز الصناعة التحويلية وأيضا إمجايل العمالة الكلية. كما 

 للتصنيع مهم للتنمية. إضايفالتصنيع املكثف هو الذي يعزز النمو االقتصادي وليس كل دوالر  أن
-1972حمددات أداء النمو يف قطاع الصناعة خالل الفرتة  (Dauda, 2006)تستكشف ورقة 

. تؤكد األدلة االقتصادية القياسية أن مؤشر االنفتاح وسياسة حترير سعر الصرف وتكوين رأس املال 2002
رأس املال احمللي مهم جدا يف تفسري احمللي يرتبطان بشكل إجيايب أبداء منو التصنيع. تظهر النتائج أن تكوين 

االختالفات يف القيمة املضافة الصناعية. معدل التضخم املتوقع يؤثر سلبا على إنتاجية التصنيع. وخالفا 
للتوقعات املسبقة، فإن استخدام الطاقة اإلنتاجية والدخل احلقيقي الفردي هلما أثر معنوي سليب على أداء 

تقرار السياسي هو متغري معنوي يف تفسري التوسع يف اإلنتاج الصناعي عن النمو يف قطاع التصنيع. االس
طريق حتسني استغالل الطاقات يف قطاع التصنيع وختفيض معدل التضخم وضمان بيئة مستقرة لالقتصاد 

زيز منو قطاع الصناعة الكلي وسعر الصرف املوجه وسياسة إزالة القيود هي خيارات حامسة يتعني اعتمادها لتع
 لتحويلية.ا
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 معطيات ومنهجية الدراسة.4
جمموعة من  إىلحسب الدراسات التجريبية حول حمددات النمو الصناعي يف بلد ما فإهنا تستند 

كل حسب طاقته وظروفه. هناك العديد من   آخر إىلاملتغريات املستقلة املفسرة له وقد ختتلف من بلد 
املتغريات املاكرو اقتصادية واليت تتمثل يف االستثمار األجنيب املباشر، أسعار الفائدة، التضخم، تكاليف 

 العمالة، احلوافز احلكومية، النمو السكاين ومؤشرات إدراك الفساد.
ر حمددات النمو الصناعي، فانه مت أجريت يف دراسة أث وأحباثعلى الرغم من انه هناك عدة تصاميم 

االعتماد على الدراسات النظرية والتجريبية يف حماولة حتديد قوة العالقة بني هذه احملددات وحتليل معنويتها 
وهذا ابالستعانة ابألساليب القياسية ألجل الوصول اىل نتائج ومقرتحات ختص واضعي السياسات االقتصادية 

حنو اخلصوص يف القطاع الصناعي من اجل اختاذ القرارات االقتصادية املناسبة يف االقتصاد اجلزائري وعلى 
 يف هذا اجملال.

-1990ة مت حتديد بياانت هذه الدراسة بسالسل زمنية سنوية خالل الفرتة املمتدمن جهة أخرى، 
حلزمة مع استخدام ا ،(WDI , 2018) مت احلصول على عليها من قاعدة بياانت البنك الدويل أين، 2017

)ضحى و هيثم،  كما استمد منوذج هذه الدراسة انطالقا من دراسة  .EVIEWS v.10اإلحصائية اجلاهزة 
 :واملوضح يف العالقة الرايضية التالية (2014

0 1 2 3 4 5MANGR B    B FDI   B POP   B INF  B EXP  B CPI  et t t t t t t       
:MNAGR)املتغري الداخلي )النمو الصناعيAnnualGrowth Rate for Manufacturing 

Value Added, 

:FDI ة االستثمارات األجنبية املباشرForeign Direct Investment 
:POPمعدل منو السكان Population 
:INFنسبة التضخم Inflation 

:EXPTالصادرات Export 
:CPI الفساد إدراكمؤشراتCorruption Predictor Indicator 

:eحد اخلطأ العشوائي. 
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0B:اثبت االحندار. 
5B 4,B 3,B 2,B 1,B:.معامالت االحندار 

ميارسا أتثريا إجيابيا على  أنمن املتوقع أن متغريي االستثمار األجنيب املباشر ومتغري نسبة الصادرات 
النمو الصناعي، حيث ابرتفاع معدل منو الصادرات فانه يعمل على زايدة العوائد املباشرة للبلد وتعمل على 
حتفيز االستثمارات األجنبية من جهة أخرى ومن مث زايدة النمو االقتصادي وابلتايل ارتفاع معدالت النمو 

. نسبة التضخم ومتغري مؤشر إدراك الفساد هلما أتثريا (85، صفحة 2014)ضحى و هيثم، الصناعي 
سليب على منو االقتصاد بصفة عامة والقطاع الصناعي بصفة خاصة من خالل التأثري يف حجم وتركيبة 

، الصفحات 2012)احليايل و املشهداين،  املباشرة ونوعية قرارات االستثمارية واألجنبيةاالستثمارات احمللية 
179-183) 

يبقى أتثري معدل النمو السكاين على النمو الصناعي غامضا وحمل خالف بني العديد من النقاشات، 
 إىلتؤدي الزايدة السكانية  إذفمنهم من يرى ابن الزايدة السكانية متارس أتثري سليب على النمو الصناعي. 

اخنفاض االدخار واالستثمار ومن مث معدل النمو الصناعي وابلتايل النمو االقتصادي. ومنهم من يرى ابن 
إجيابيا وحمفزا للنمو الصناعي من خالل زايدة عرض قوة العمل وابلتايل زايدة اإلنتاج  أثراالزايدة السكانية هلا 

 .(182-181، الصفحات 2012)احليايل و املشهداين، 
 . نتائج وحتليل5

السالسل الزمنية وهذا حسب  استقراريةابلرغم من تعدد اختبارات جذور الوحدة لتحديد درجة 
املوسع وذلك الن بعض السالسل  Dickey-Fullerطبيعة عمل كل اختبار، فانه مت االستعانة ابختبار 

الزمنية هلذه املتغريات تعاين من مشكل الرتابط الذايت لألخطاء العشوائية هلا. نتائج هذا االختبار موضحة يف 
 :1اجلدول 

 األحاديللجذر  DF: نتائج اختبار 1اجلدول 
Variables Augmented Dickey-Fuller’s Unit Root Test Statistics 

 Intercept & trend Intercept Non 

 MNAGR 
-1.256117  

(0.8773) 

- 

- 

-0.520489  

(0.4817) 
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 (MNAGR) 
-5.659061  

(0.0005) 

- 

- 

-5.531529  

(0.0000)*.**.*** 

 FDI 
-2.651871  

(0.2624) 

- 

- 

-1.318105 

(0.1687)  

 D(FDI) 
-6.028178  

(0.0002) 

- 

- 

-5.698460 

(0.0000) *.**.*** 

 POP 
-2.592339  

(0.0142) *.**.*** 

- 

- 

- 

- 

 INF 
-1.774882  

(0.6887) 

- 

- 

-1.365950  

(0.1555) 

 D(INF) 
-5.319232  

(0.0011) 

- 

- 

-5.282998  

(0.0000)*.**.*** 

 EXPT 
-1.263700  

(0.8755) 

- 

- 

-0.373454 

(0.5404) 

 D(EXPT) 
-4.886898  

(0.0032) 

- 

- 

-5.208254  

(0.0000) *.**.*** 

 CPI 
-2.987562  

(0.1550) 

-3.121907  

(0.0377)*.**.*** 

- 

- 

Note: *, **, *** represents significant at 1%, 5% and 10% 

 EVIEWS v.10على خمرجات الربانمج  ابالعتمادمن إعداد الباحثني املصدر: 

املوسع ملتغريات هذه الدراسة، فانه هناك متغريات مستقرة  Dickey-Fullerاختبار  حسب نتائج
الذي يربز خاصية حتديدية واملتغري الثاين   (POP)عند املستوى واليت متثلت يف متغري معدل منو السكان 

الذي يعكس خاصية عشوائية. ابقي السالسل الزمنية للمتغريات  (CPI) هو مؤشر تقدير جماهبة الفساد
واليت تنعكس يف متغري النمو الصناعي  طبيعة عشوائية اخذ الفروق األوىل وهي ذاتفهي مستقرة بعد 

(MNAGR) االستثمار األجنيب املباشر ،(FDI) معدل التضخم ،(INF)  ونسبة الصادرات(EXPT)، 
 ARDL Autoregressive Distributedمنهجية االحندار الذايت ذات التوزيع املتباطئ  إتباعمت  وعليه

Lag:  لتقدير هذا النموذج اخلاص أبثر حمددات النمو االقتصادي يف االقتصاد اجلزائري. بعد حتديد خصائص
الفجوات الزمنية املتباطئة املناسبة إلجراء التقدير وهذا بعد التأكد من خلو النموذج من املشاكل القياسية، 

 :كاأليتفكانت النتائج  
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 ARDL: نتائج تقدير منوذج 2اجلدول 
Variables Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 

MNAGR(-1) 0.374082 0.160489 2.330883 0.0365 

MNAGR(-2) 0.100806 0.038544 2.615360 0.0214 

FDI 0.593905 0.297326 1.997489 0.0671 

FDI(-1) -0.384268 0.303213 -1.267321 0.2273 

POP -1.130039 1.064695 -1.061373 0.3078 

INF -0.054731 0.034046 -1.607570 0.1319 

INF(-1) -0.044101 0.026614 -1.657071 0.1214 

EXPT 0.728500 0.026548 27.44052 0.0000 

EXPT(-1) -0.359914 0.117036 -3.075233 0.0089 

CPI 0.366688 1.724939 0.212580 0.8350 

CPI (-1) 4.533730 1.972122 2.298909 0.0387 

C 20.96157 4.389605 4.775275 0.0004 

@TREND -0.213563 0.053876 -3.963998 0.0016 

R-squared 0.996990 

Adjusted R-squared 0.994211 

S.E. of regression 0.497578 

Sum squared resid 3.218589 

Log likelihood -9.733408 

F-statistic 358.8218 

Prob(F-statistic) 0.000000 
 

 

    Mean dependent var 47.81144  

    S.D. dependent var 6.539970  

    Akaike info criterion 1.748724  

    Schwarz criterion 2.377772  

    Hannan-Quinn criter. 1.929867  

    Durbin-Watson stat 2.431695  

 EVIEWS v.10على خمرجات الربانمج  ابالعتمادمن إعداد الباحثني املصدر: 

 النموذج الذي كان مناسبا إلجراء هذا التقدير، قد حتدد يف هذه الفجوات الزمنية املتباطئة املناسبة:
ARDL (2, 1, 0, 1, 1, 1) قيمة من معيار  أصغربناًء على خلوه من املشاكل القياسية وتدنية  اوهذ

Akaike  :واملوضحة يف الشكل 
 للمتغريات اإلبطاءنتائج حتديد فرتة : 2الشكل 

 
 
 
 
 
 

 EVIEWS v.10على خمرجات الربانمج  ابالعتمادمن إعداد الباحثني  املصدر:
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 حيث مت االستعانة مبجموعة من االختبارات اخلاصة بذلك واملتمثلة يف: 
تشري إىل عدم وجود ارتباط ذايت 3 ملربعات البواقي كما يظهر يف الشكل Q-Statistics ة إحصائي

 0H، وابلتايل نقبل ابلفرضية %5بني األخطاء العشوائية، حيث كل االحتماالت أكرب من القيمة احلرجة 
 البواقي هي خطأ أبيض. أنالقائلة 

 البواقيدالة االرتباط الذايت ودالة االرتباط اجلزئي ملربعات : 3الشكل 

 
 EVIEWS v.10على خمرجات الربانمج  ابالعتمادمن إعداد الباحثني  املصدر:

التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية، ووفقا لقواعد قرار هذا االختبار. ميكن احلكم أبن البواقي هلا 
وهي أكرب من  0.524358يساوي  Jarque-Beraة إبحصائيتوزيع طبيعي، ألن قيمة االحتمال املرتبط 

 %.5القيمة احلرجة 
 اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية: 4الشكل 

 EVIEWS v.10على خمرجات الربانمج  ابالعتمادمن إعداد الباحثني املصدر: 

عدم وجود مشكلة اختالف  إىليشري  Heteroskedasticityاألخطاءاختبار ثبات جتانس تباين 
 :Fischerابن مجيع القيم االحتمالية إلحصائية  3وهذا حسب نتائج اجلدول  التباين لألخطاء العشوائية،

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob*

1 0.143 0.143 0.5986 0.439

2 -0.374 -0.403 4.8516 0.088

3 0.009 0.173 4.8541 0.183

4 0.182 -0.012 5.9501 0.203

5 0.025 0.059 5.9719 0.309

6 -0.051 0.005 6.0667 0.416

7 -0.126 -0.147 6.6779 0.463

8 -0.186 -0.182 8.0732 0.426

9 -0.057 -0.095 8.2108 0.513

10 -0.045 -0.178 8.3013 0.599

11 -0.084 -0.058 8.6465 0.654

12 -0.031 -0.045 8.6972 0.729

0

1

2

3

4

5

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

Series: Residuals

Sample 1992 2017

Observations 26

Mean       1.92e-16

Median  -0.049359

Maximum  0.704164

Minimum -0.526965

Std. Dev.   0.358809

Skewness   0.363298

Kurtosis   2.185202

Jarque-Bera  1.291159

Probability  0.524358
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Prob F(1,23)=0.1731  وكذلك القيمة االحتمالية اخلاصة مبشاهدات معامل التحديدChi-

Square:   Prob. Chi-Square (1)=0.4621  وابلتايل ميكن %5هي اكرب من القيمة احلرجة ،
 ال توجد مشكلة اختالف التباين لألخطاء. أبنهاالستنتاج 

 العشوائية األخطاءنتائج اختبار ثبات جتانس تباين : 3دول اجل
 
 
 

 EVIEWS v.10على خمرجات الربانمج  ابالعتمادمن إعداد الباحثني املصدر: 

بعد اختيار النموذج املناسب للدراسة، فانه يف اخلطوة املوالية سوف يتم اختبار وجود عالقة تكامل 
  Long Runابختبار احلدود لوجود العالقة التوازنيةمشرتك بني هذه املتغريات من عدمها وهذا ابالستعانة 

Form and Bounds Test  4واملوضحة يف اجلدول: 
 نتائج اختبار احلدود للتكامل املشرتك(:4اجلدول )

 
 
 

 EVIEWS v.10على خمرجات الربانمج  ابالعتمادمن إعداد الباحثني املصدر: 

نتائج اختبار احلدود املتحصل عليها من   F-statistic=7.460455اإلحصائيةحسب القيمة 
 واليت هي اكرب من القيم احلدية العلياللتكامل املشرتك ألثر حمددات النمو الصناعي يف االقتصاد اجلزائري 

HeteroskedasticityTest: ARCH   

     
     F-statistic 2.097725 Prob. F(1,23) 0.1731 

Obs*R-squared 0.540701 Prob. Chi-Square(1) 0.4621 

     

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

     
     Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

     
        Asymptotic: n=1000  

F-statistic   7.460455 10%   2.75 3.79 

k 5 5%   3.12 4.25 

  2.5%   3.49 4.67 

  1%   3.93 5.23 

     
     t-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

     
     Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

     
     t-statistic -7.872684 10%   -3.13 -4.21 

  5%   -3.41 -4.52 

  2.5%   -3.65 -4.79 

  1%   -3.96 -5.13 
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)1(I :0 ، فانه مت رفض الفرضية%على التوايل10و %5، %2.5، %1عند مستوى املعنويةH  والقبول
 هذه املتغريات.بني  أي انه هناك عالقة توازنية. 1H ابلفرضية البديلة

هذا ما  .لتأكيد هذه العالقة التوازنية t-Bounds Testمن جهة أخرى كذلك، ميكن استخدام 
املتحصل عليها من نتائج اختبار │t-statistic =│-7.872684اإلحصائيةالقيمة  أنحتقق ابلفعل حيث 

% 5%، 2.5%، 1عند مستوى املعنوية:  I(1) احلدود للتكامل املشرتك هي اكرب من القيم احلدية العليا
وجود عالقة  إىلاليت تشري  1H والقبول ابلفرضية البديلة 0H% على التوايل، وابلتايل مت رفض الفرضية 10و

 تكامل مشرتك بني متغريات هذه الدراسة.
 الطويل األجلنتائج مقدرات معلمات : 5اجلدول 

 EVIEWS v.10على خمرجات الربانمج  ابالعتمادمن إعداد الباحثني املصدر: 

 (FDI)ر هناك عالقة طردية متغري االستثمار األجنيب املباش أبنهنتائج التقدير لألجل الطويل تبني 

زايدة النمو الصناعي  إىلالزايدة فيه بوحدة واحدة تؤدي  أنحيث ، (MNAGR) ومتغري النمو الصناعي
 2.15فهي تعمل على اخنفاض النمو الصناعي حبوايل  (POP)الزايدة السكانية  أماوحدة.  0.40حبوايل 

حتسني النمو الصناعي  إىل، فان االخنفاض فيه بوحدة واحدة تؤدي (INF)وحدة. متغري معدل التضخم 
 0.70كذلك تلعب على حتسينه حبوايل  (EXPT) جانب نسبة الصادرات إىلوحدة،  0.19حبوايل 
 إىلكان موجبا حيت كلما ارتفع بوحدة واحدة أدت   فأثره (CPI) مؤشر إدراك )جماهبة( الفساد أماوحدة. 

 وحدة.9.33 زايدة النمو الصناعي بـ: 
للعودة حنو التوازن )تصحيح  CointEq(-1)= -0.525112معامل سرعة تصحيح اخلطأ 

    Levels Equation 

Case 5: Unrestricted Constant and Unrestricted Trend 

Variables Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 

FDI 0.399223 0.807850 0.494180 0.6294 

POP -2.151995 2.207910 -0.974675 0.3475 

INF -0.188211 0.110642 -1.701090 0.1127 

EXPT 0.701919 0.060575 11.58758 0.0000 

CPI 9.332138 4.180464 2.232321 0.0438 

EC = MNAGR - (0.3992*FDI -2.1520*POP -0.1882*INF + 0.7019*EXPT + 

9.3321*CPI ) 
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املتغريات من عدم التوازن الختالل هذه % 52.5 االختالل ألثر هذه املتغريات( هو سليب ومعنوي أي تقريبا
 لألجل الطويل يتم تصحيحها يف األجل القصري )السنة(.

 نتائج تقديرات منوذج تصيح اخلطأ: 6اجلدول 

 EVIEWS v.10على خمرجات الربانمج  ابالعتمادمن إعداد الباحثني املصدر: 

 %10ابلنسبة للمتغري نفسه بنسبة  (MNAGR)القصري، يتوقع زايدة النمو الصناعي  األجليف 
، %59زايدته بنسبة  إىلتؤدي % 1بنسبة (FDI) زايدة االستثمار األجنيب املباشر  أماللسنة املوالية. 

 مالتضخ ويتوقع اخنفاض .%124تعمل على خفضه بنسبة  %1بنسبة  (POP) والزايدة السكانية
(INF) كذلك زايدة الصادرات %5تعمل على حتسني النمو الصناعي بنسبة  %1بنسبة .(EXPT) 
 فأثره (CPI) مؤشر إدراك )جماهبة( الفساد أما. %72تعمل هي األخرى على حتسنه بنسبة  %1بنسبة 

 .%36حتسني النمو الصناعي بنسبة  إىلأدت  %1كان موجبا حيت كلما ارتفع بـنسبة 
نه ال يوجد اختالل أاملعلمات املقدرة هلذا النموذج هي اثبتة أي مستقرة عرب الزمن طيلة فرتة الدراسة و 

هيكلي حاصل. ابلتايل ال توجد أكثر من معادلة مقدرة هلذا النموذج الذي هو حمل الدراسة، وهذا استنادا 
 للمجموع الرتاكمي للبواقي واختبار اجملموع الرتاكمي ملربعات البواقي اللذان يقعان داخل حدود الثقة. 

ECM Regression 

Case 5: Unrestricted Constant and Unrestricted Trend 

Variables Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 

C 20.96157 2.671680 7.845839 0.0000 

@TREND -0.213563 0.028027 -7.619758 0.0000 

D(MNAGR(-1)) -0.100806 0.025392 -3.969954 0.0016 

D(FDI) 0.593905 0.164732 3.605283 0.0032 

D(POP) -1.242820 1.271478 -0.977461 0.3462 

D(INF) -0.054731 0.018889 -2.897454 0.0125 

D(EXPT) 0.728500 0.018532 39.31067 0.0000 

D(CPI) 0.366688 1.049834 0.349282 0.7325 

CointEq(-1)* -0.525112 0.066701 -7.872684 0.0000 
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 للبواقي واجملموع الرتاكمي ملربعات البواقينتائج اختبار اجملموع الرتاكمي : 5الشكل 
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 EVIEWS v.10على خمرجات الربانمج  ابالعتمادمن إعداد الباحثني املصدر: 

 :خامتة.6
جمموعة واسعة من األدبيات على دور التصنيع كمحرك للنمو االقتصادي الوطين، وكشفت  أكدت

بذلك القوة التفسريية حملددات القطاع الصناعي. ومع انتشار املعرفة التكنولوجية وأتثري "التدريب على 
متع البلد يف الوظيفة" كلها آليات ميكن أن حتفز النمو من خالل تنمية قطاع التصنيع. حىت عندما ال يت

البداية مبيزة نسبية، ميكن أن ينمو قطاع الصناعات التحويلية يف البالد على أساس وفورات احلجم، وفرص 
 الطلب يف السوق الداخلية وحتسني اإلنتاجية، وابلتايل يؤدي إىل آاثر إجيابية على االقتصاد أبكمله.

مقارنة ابحملروقات  %5تج الداخلي نسبة املؤسسات الصناعية يف النا إسهاميف اجلزائر، ال يتجاوز 
، ما يوحي ابن مؤشرات القطاع الصناعي احلالية تسري حنو األسوأ مقارنة بسنوات %44اليت بلغت 

مع هناية السبعينيات. ويف اآلونة  إفريقياالثمانينيات، حيث كانت اجلزائر من أكثر البلدان الصناعية يف 
 أمايف الناتج احمللي اإلمجايل،  إسهامهاأتثرت الصناعة االستخراجية بسب الصدمة النفطية واخنفض  األخرية

وحسب ترتيب الدول ملؤشر األداء التنافسي  .%4منو الصناعة التحولية اليزال ضعيف حيث بقي عند نسبة 
 86جاء ترتيبها  إذيا. (، فان اجلزائر التزال مصنفة ضمن الشرحية املتوسطة الدن2017-2018الصناعي )

 عامليا.
حاولت هذه الدراسة يف البحث ألثر حمددات النمو الصناعي يف االقتصاد الوطين بعد الفرتة االنتقالية 

، حيث أظهرت نتائج ARDL( ابستخدام منهجية االحندار الذايت ذات التوزيع املتباطئ 1990)بعد عام 
ويل حملددات النمو الصناعي يف االقتصاد اجلزائري وان الوقت الدراسة عن وجود عالقة توازنية يف املدى الط



 

  رملي حممد، نزعي عزالدين
 

239 

سنتني. لكن تبقى مسامهة القطاع الصناعي  إىلالالزم لتصحيح هذا االختالل هلذه احملددات حيتاج تقريبا 
يف االقتصاد الوطين ضعيفة نوعا ما وتكون شبه منعدمة إذا ما استثنيت خاصة الصناعات االستخراجية. 

النمو  أنالذين وجدوا  (2015)شريف،  ،(2016)بن مسعود،  رأي على سبيل املثال نتائجيدعم هذا ال
 األمر إىلاالقتصادي ال يتأثر ابلنمو الصناعي نتيجة لضعف هذا األخري يف الناتج احمللي، وتقريبا يعود هذا 

وخاصة تفشي الفساد ، (Belkacem & Herizi, 2015) سوء التخصص اإلقليمي والرتكيز للصناعة
يف هذه الدراسة  إليهقيم هذا املؤشر واملتوصل الذي عرقل من عملية النمو الصناعي، حيث كلما ازدادت 

دل ذلك على كشف الدولة للفساد واحلد من التجاوز على املوارد لتقييم استخدامها ألجل حتقيق النمو 
الصناعي وابلتايل يكون اقتصاد انجح وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية مما يتحتم على صانعي السياسات 

 امل البشري للنهوض ابقتصاد وطين صلب.الرتكيز بشكل أكرب على جماهبة الفساد واالستثمار يف الع
 . قائمة املراجع:7

Belkacem, D., & Herizi, R. (2015). Local industrial development in Algeria. 

The Business and Management Review , 7 (1), 301-308. 

Cantore, N., Clara, M., & Soare, C. (2014). Manufacturing as an engine of 

growth: Which is the best fuel? (S. A. Development Policy, Éd.) United 

Nations Industrial Development Organization (W.P 1), 1-41. 

Dauda, R. O. (2006). The Determinants of Manufacturing Sector Growth 

Performance in Nigeria, 1972-2002. Journal of Economics and Social 

Studies , 5, 65-75. 

Haraguchi, N., Cheng, C. F., & Smeets, E. (2016). The Importance of 

Manufacturing in Economic Development: Has this Changed? United 

Nations Industrial Development Organization, Department of Policy 

Research And Statistics (W.P 1), 1-34. 
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 2025غاية إىل  على الطاقة الكهرابئية يف اجلزائر العائلي التنبؤ ابلطلب
 منهجية بوكس جنكيزابستعمال 

Prediction of family demand for electricity in Algeria until 2025  

Using The Box-Jenkins Method 
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 ملخص
، 2025ية سنة ر إىل غاإىل التنبؤ ابستهالك العائلي للطاقة الكهرابئية يف اجلزائ هتدف الدراسة

، وذلك The Box-Jenkins Methodمنهجية بوكس جنكيز األساليب القياسية من خالل  ابستخدام
 املستقبل.الطاقة الكهرابئية يف  ملعرفة وترية استهالك

مما  مر وسريع،زايد مستت اجلزائر يف خلصت الدراسة إىل أن استهالك العائلي للطاقة الكهرابئية يف
 إىل إجياد مصادر طاقوية أقل كلفة واستدامة كبرية يف املستقبل. يدعو

لتنبؤ ابستهالك الطاقة ا ،ةالكهرابئيللطاقة  االستهالك العائلي .الطاقة الكهرابئية :يةكلمات مفتاح
 .جنكيزمنهجية بوكس ، الكهرابئية

 JEL: C22 ،L94 ،A10 اتتصنيف

Abstract:  

The objective of this study is to predict the family consumption of 

electricity in Algeria until 2025, using the econometric methods through the 

Box-Jenkins to determine the frequency of electricity consumption in the 

future. 

The study concluded that family consumption of electricity in Algeria  
__________________________________________ 
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is increasing rapidly, which calls for finding less expensive and 

sustainable sources of energy in the future. 

Keywords: electricity; family consumption of electricity; Prediction of 

electricity consumption; the Box-Jenkins the methodology. 

Jel Classification Codes: A10, L94, C22 

  :مقدمة .1
لف األصعدة على خمت إن الطاقة الكهرابئية تعترب من أهم الوسائل الكفيلة إبحداث ثورة تنموية

 ،يةروعات الصناعام املشلبالد، وقيوعامال أساسيا يف استغالل موارد ا اخل،االقتصادية، االجتماعية ...
 ألعمال اليومية للمجتمعاتتسيري ا الكهرابء هلا أمهية حيوية يفو  .الزراعية واخلدمات واملرافق العمومية

 .القتصاديااملعاصرة، وأصبح متوسط نصيب الفرد منها أحد أهم املؤشرات على مستوى التقدم 
حيث ، حكومةلل ةالكبري  هتماماتاالمن  ويعترب ةمهم ةقطاع الكهرابء يف اجلزائر مكان وحيتل

ريها هرابئية وأتثلطاقة الكانظرًا ألمهية ، و لتوفري هذا املصدر احليوي جلميع السكان. معتربةبذلت جهودا 
 تنمية وي واملؤثر يفاقة احلياملباشر كعنصر رئيس يف جماالت احلياة كافة، وإمياان من الدولة بدور هذه الط

 توفريل هودات جمفهناك ، القطاعات كافة ورفع مستوى اخلدمة للمواطنني ابعتبارها وسيلة حضارية وضرورية
لدعم ت سبيل ذلك اامة وقدمملختلف القطاعات ، مبا يف ذلك قطاع اإلنتاج واملرافق الع الطاقة الكهرابئية

رابئية الطاقة الكه لطلب علىالدائم واملساندة املستمرة لقطاع الكهرابء ملواجهة مشكلة النمو السريع يف ا
 .والزايدة املطردة يف األمحال ابلشكل الذي فاق التوقعات

 . مشكلة الدراسة: 2.1
 حمورية كما اشكالية خالل هذه الورقة البحثية سنحاول اإلجابة على التساؤل الرئيسي يف شكل من

 ما هي الطريقة املثلى للتنبؤ ابستهالك الطاقة الكهرابئية يف اجلزائر؟ يلي:
 :ليةوكمنطلق يف حتليلنا هلذا املوضوع وضعنا الفرضية التا :. فرضيات الدراسة3.1

 ابئية يف اجلزائر يف نزايد مستمر.استهالك الطاقة الكهر  -
 استهالك الطاقة الكهرابئية يف اجلزائر غري عقالين. -
 .يف املستقبل ستغالهلاالتنبؤ ابستهالك الطاقة الكهرابئية يف اجلزائر يساهم يف العمل على ترشيد ا-
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 :يهدف البحث أساسا إىل . أهداف الدراسة:4.1
 ية يف اجلزائر وتطورهمعرفة منحى استهالك الطاقة الكهرابئ -
 يفالكهرابئية  ك الطاقةترية استهالعن و قرار يف جمال الطاقة يف اجلزائر إعطاء نظرة شاملة ملتخذي ال-

 اجلزائر.
ىل غاية إيف اجلزائر  لكهرابئيةللتنبؤ بوترية االستهالك العائلي للطاقة ا منهجية بوكس جنكيز ة تطبيقحماول-

 .2025سنة 
، نهج الوصفي لدراسة اجلانب النظريتعتمد هذه الدراسة املتواضعة على امل ة:. منهجية الدراس5.1

، اَبإلضافة إىل املنهج التحليلي لنتائجابإلستعانة يف ذلك على أساليب التحليل االقتصادي يف استنباط ا
 The Box-Jenkinsمنهجية بوكس جنكيز ابستعمال طريقة قياسية تعتمد على  والكمي

Method ،مؤسسة سونلغاز ابعتبارها احملتكر  يف ذلك على معطيات وإحصائيات صادرة مرتكزين
 لتقدمي خدمة الكهرابء يف اجلزائر.

 . الدراسات السابقة:6.1
ع لكهرابئية للقطا تقدير دالة الطلب على الطاقة ا: واليت عاجلت موضوع (2018)غازي،  دراسة  -1

ت  الطلب على الطاقة ،  من خالل مجع بياان2019ام والتنبؤ به حىت ع -العراق-افظة دهوكحمل املنزيل
  2019اية سنة غوتدقيقها وتصنيفها لغرض التنبؤ هبا على   2013/2016الكهرابئية خالل الفرتة 

ء يف حالة ى الكهرابوحتديد الفجوة بني الطلب والعجز، كما مت حتديد متغريات التأثري يف الطلب عل
سة إىل وجود صت الدراج احمللي ، جات احلرارة ، عدد السكان  .وخلالدراسة واليت مت حصرها يف النات

قلة ساهم تغريات املستتوى املعالقة معنوية بني املتغريات املستقلة والطلب على الكهرابء ، وأن زايدة يف حم
ار ر حصائية على غإى برامج يف زايدة الطلب  على الكهرابء خالل فرتة التنبؤ. واعتمد يف عملية التنبؤ عل

 .minitabوبرانمج  STATGRAPHICS-16برانمج 
ائلي للطاقة الع لالستهالكواليت ركزت على التنبؤ الفعال :  (Ms Vaishal ،2017) دراسة -2

 الكهرابء.اع لقطتخطيط لجانًبا مهًما يف تطوير أي منوذج ليعد التنبؤ ابلطلب  الكهرابئية ابعتبار أن
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 لة الطلب علىيف دا مهةاملتغريات املسالية معينة من أجل حتديد تحليل بياانت منز حيث قام الباحثني ب
ظ هلك يف احلفادة املستمن أجل مساع ئيةلكهراببكمية استهالك الطاقة االتنبؤ يف املستقبل الكهرابء، و 

وذج ستعمال من. وقام الباحثني ابعلى الطاقة ومساعدة املنتج على تلبية متطلبات جانب الطلب
Support Vector Machine (SVM) model. ى أن النموذج املستعمل يساعدوخلصت الدراسة غل 

 هلا.استعما لرتشيد ك الطاقة الكهرابئية يف املستقبل وذلكعطاء تنبيهات مبستوى استهاليف إ
الستهالك احتليل  حيث قام  الباحثني من خالهلا بدراسة:  (Shushi Sugiura ،2013) دراسة -3

ناك تزايد مستمر يف هإىل أن  وخلصت الدراسة، 2020 ئية وتوقعات إىل غاية سنةالعائلي للطاقة الكهراب
. من ئيةطاقة الكهرابتخدام الاستهالك الطاقة وهذا ما يلزم العمل على إجياد التدابري  الالزمة  لرتشيد اس

در اخنفاض مقناك ائج أن هخالل تتبع االستعماالت الطاقوية والعمل على تفادي التبذير فيها. وبينت النت
 يف استعماالت االجهزة الكهرومنزلية خالل الفرتة القادمة. % 16ب 
بؤ ابالستعمال بتحديد منوذج للتن حيث قام من خالهلا الباحثني  (Zhengen Re ،2013)  دراسة-4

ة للطاقاالت املنزلية م االستعممفسرة للظاهرة أه مستعملني كمتغريات املنزيل للطاقة الكهرابئية يف أسرتاليا
مال قليل من استعريقة للتطلدة العائالت األسرتالية، وكان اهلدف الرئيسي من ذلك هو إلجياد  الكهرابئية

 الطاقة للحفاظ عليها ألجيال املقبلة.

ك الكهرابء للقطاع العائلي يف التقدير دالة الطلب على استه : حول (2013)طويل،  دراسة  -5
ل دراسة الواقع احلايل واملعيقات الوذلك من خ، 2000/2011ة فلسطني دراسة حالة قطاع غزة للفرت 

ك الكهرابء يف قطاع غزة واليت تتمتع خبصوصية عالية ختتلف عن مجيع البلدان يف العامل الاليت تواجه استه
حيث تعترب مشكلة الكهرابء ابتساع الفجوة بني العرض والطلب و تتزايد مع مرور الوقت حمدثتا أثرا كبريا 

ك الكهرابء للقطاع العائلي الوتوصلت الدراسة إىل إجياد متغريات فسرت استه واحي احلياة املختلفة،يف ن
لتزام بدفع الاليت فسرت النموذج هي عدم اوهذه املتغريات  ،99.32R= يف قطاع غزة حيث بلغت قيمة

ومتوسط دخل الفرد  فواتري الكهرابء واليت عرب عنها مبؤشر جمموع املتأخرات السنوية على املشرتكني،
حيث كانت مرونتهم  ،شرتك الواحد املشرتاكات اجلماعية والذي عرب عنه مبتوسط نصيب االعتماد على الوا
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ك الكهرابء مما زاد من الطلب على الكهرابء بشكل كبري رغم وجود الكبرية وأثرت بشكل إجيايب يف استه
 .عجز يف الكهرابء

 ئية يف اجلزائر:الطاقة الكهراب اإلطار النظري حول .2
تاج أو حية االنلقد عرفت اجلزائر تطورا ملحوظا يف مؤشرات الطاقة الكهرابئية سواء من ان

نا قالل إىل يومنذ االستاالستهالك وكذلك من انحية زايدة القدرات واالمكانيات املخصصة هلذا القطاع م
 هذا.
 ملتزايدة:اياجات توفرة واالحتإنتاج الطاقة الكهرابئية يف اجلزائر بني االمكانيات امل 1.2

د الطلب سبب تزايبتطورت الطاقة االنتاجية من الكهرابء يف اجلزائر منذ االستقالل وتضاعفت 
ات ناسب واحتياجغط مبا يتمت تطوير شبكة االمداد من الكهرابء وزايدة الض احليوية، حيثعلى هذه املادة 

 لكل البياين املوايل:مثلما يوضحه ا 1962سنة  االقتصادية منذالقطاعات 
تطور شبكة االمداد ابلطاقة الكهرابئية ومستوايت الضغط الكهرابئي يف اجلزائر خالل الفرتة  :1الشكل 

1962/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : http://www.sonelgaz.dz, Evolution du Réseau Electricité, 

consulter le 06/01/2018. 

http://www.sonelgaz.dz/Media/images_gal/Medium/323_img_site.jpg
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رتفاع طاقة  اا ساهم يففكما هو مالحظ فإن خطوط االمداد ابلطاقة الكهرابئبة يف زايدة مستمرة مم
ت ضخمة يف استثماراو ، واليت تعترب مؤشر ذو داللة على بذل إمكانيات مضاعفة االنتاج من سنة ألخرى

النتاج نويع مصادر اتي ضرورة ت اليت تقابل عملية إنتاج الطاقة الكهرابئية وههذا اجملال. ومواجهة التحداي
 الكهرابء يف يف إنتاج املصدر املهم أصبح. وابعتبار أن الغاز الطبيعي وعدم االعتماد على مصدر واحد

امت ه، فقد قرغوب فياجلزائر إال أن هناك عدة حماوالت يف جمال التنويع ولكن تبقى دون املستوى امل
از ولدة من الغلطاقة املاجلزائر إبنشاء عدة حمطات توليد الطاقة الكهرابئية من عدة مصادر إىل جانب ا

ول املوايل هلجينة. اجلدالطاقة او ، الذي يعترب املصدر املهيمن ومنها: الطاقة الشمسية، الطاقة املائيةالطبيعي 
 يوضح أهم هذه املصادر الطاقوية:

 الطاقة الكهرابئية مبختلف مصادرها: حمطات إنتاج :1اجلدول 

يةإنتاج الطاقة الكهرابئية عن طريق احملطات الشمس-2  
إنتاج الطاقة الكهرابئية عن طريق  -1

 حمطات الغاز
املساحة 
 ابهلكتار

السعة  
 ابمليجاوات

 إسم احملطة الوالية
السعة 

 ابمليجاوات
 إسم احملطة الوالية

راجلزائ 108 حمطة اجللفة اجللفة 48 96  حمطة ابب الزوار 

 حمطة مرسى احلجاج وهران 200 حمطة املسيلة املسيلة 44 88

 حمطة فكرينة أم البواقي 300 حمطة ورقلة ورقلة 39 79

 حمطة احلامة اجلزائر 418 حمطة البيض  البيض 30 60

 حمطة بوتليس وهران 445 حمطة املغري الواد 28 59

050 حمطة عني البيضة أم البواقي 27 54  حمطة الربواقية املدية 

 حمطة حاسي مسعود ورقلة  660 حمطة عني وسارة اجللفة 26 52

 حمطة  سكيكدة سكيكدة 880 حمطة بشار بشار 26 52

 حمطة كدية الدراويش الطارف 1200 حمطة تسمسيلت تسمسيلت 26 52

 حمطة قيس خنشلة 1200 حمطة سعيدة سعيدة 25 50

 حمطة مشرية  النعامة 1200 حمطة النعامة النعامة 25 50
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Source. CCGT Plants in Algeria ". Gallery. Power Plants around the 

World. 1 November 2013. Retrieved 8 March 2014» 

 :ك الطاقة الكهرابئية يف اجلزائرتطور استهال 2.2
ك الطاقة يف أية دولة مدى التطور والنمو الذي يعرفه اقتصادها، وكذا حجم التنمية يعكس استهال

كان استهالك املواطن األمريكي   2011 ففي العام ملواطنيها.املعيشية  االقتصادية واالجتماعية والرفاهية

 حمطة أوماش بسكرة 1200 حمطة بسكرة بسكرة 25 50

 حمطة راس جنات بومرداس 1200 حمطة تقرت تقرت 23 46

 حمطة مستغامن مستغامن 1200 حمطة عني امللح املسيلة 22 44

 حمطة حجرة النص تيبازة 1260 حمطة تندوف  تندوف 20 40

2631 حمطة مشرية النعامة 20 40  عني وسارة اجللفة 
 بالرة جيجل 1600 حمطة تيارت تيارت 20 40
 حمطة غرداية غرداية 20 40

إنتاج الطاقة الكهرابئية اهلجينة -3  
مشس /غاز   

 حمطة األغواط األغواط 20 40
 حمطة الواد الواد 18 36

 حمطة آفلو األغواط 16 32
السعة 

 ابمليجاوات
 إسم احملطة الوالية

كرةبس 10 20  حمطة أوالد جالل 

 النعامة 150
حمطة حاسي 

 الرمل

 حمطة العبادلة بشار 9 18

 البيض 8 16
حمطة األبيض سيد 

 الشيخ
 حمطة عني الصقرة النعامة 8 16

 إنتاج الطاقة الكهرومائية-4

 سنة اإلنتهاء اخلزان النهر
السعة 

 ابمليجاوات
 إسم احملطة املدينة

9541 إيغيل أمدا أجريو  إيغيل أمدا جبايو 24 

http://www.industcards.com/cc-algeria.htm
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 429.134، أما الفرد األوريب فاستهلك سنواي Btuمليون 786.312من الطاقة االبتدائية ما يعادل 
سنواي، يف حني بلغ االستهالك السنوي   Btuمليون 541.77سنواي، واستهلك الصيين  Btu مليون

عرفت كذلك هي كمية استهالك الكهرابء منوا ،ويف اجلزائر  Btu مليون 898.15الفردي يف إفريقيا 
 ملحوظا من سنة ألخرى واجلدول املوايل يوضح ذلك:

ابلكيلوواط  (2000-2017لكة من الكهرابء يف اجلزائر يف الفرتة )احصائيات الكمية املسته :2اجلدول 
 kwhساعي 

 kwh الكمية املستهلكة من الكهرابء السنة
2000 21211 

2001 22302 

2002 23280 

2003 25373 

2004 26288 

2005 29524 

2006 29013 

2007 30555 

2008 32900 

2009 30610 

2010 36576 

2011 41183 

2012 46696 

2013 51982 ,5 

2014 60579 

2015 64700 

2016 66263 

2017 69792 

 -زسونلغا– لشركة اجلزائرية للكهرابءثني اعتمادا على نشرات احصائية ل: من إعداد الباحاملصدر

فكما هو مالحظ فإن الكمية املستهلكة يف تزايد مستمر وذلك لتلبية اإلحتياجات املتنامية من 
 مضاعف،والذي ارتفع عددهم بشكل  الوطين،املشرتكني يف التزود ابلكهرابء على املستوى طرف خمتلف 

والذي يرجع السبب يف ذلك إىل زايدة العقارات املبنية وسياسة توزيع السكنات اليت كان هلا دور مهم يف 
 الشكلوضح يف ارتفاع عدد املستفيدين من الطاقة الكهرابئية خاصة يف مطلع األلفية الثالثة كما هو م
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 املوايل:
 : عدد املشرتكني يف شبكة التزود ابلكهرابء.2الشكل 

0

2000000
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6000000

8000000

10000000
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 -ونلغازس–لشركة اجلزائرية للكهرابء ثني اعتمادا على نشرات احصائية لمن إعداد الباح :مصدر

 ا:الكهرابئية يرجع إىل عدة أسباب منه التزود ابلطاقةو استهالك ولعل زايدة 
 الطاقة الكهرابئية مادة ضرورية للحياة الكرمية 
 ئيةالكهراب زايدة مشاريع السكن اليت سامهت يف زايدة عدد املستفيدين من الطاقة 
  لف وخمت ني،االقتصادياالستخدامات املتزايدة للطاقة الكهرابئية من طرف االعوان 
 .االستخدامات ضمن القطاعات االقتصادية املتعددة 

دول املوايل رية واجلدام الطاقة الكهرابئية عرف عدة اشكال حبكم تطور احلياة العصكما أن استخ
 ذلك:يوضح 

 الكهرابئية:طاقة توزيع االستهالك العائلي ال :3اجلدول 
 األجهزة النسبة

 اإلدارة 32%

 الثالجات 28%

 التلفاز 22%

 املكيفات 10%

 -ازسونلغ–ء شركة اجلزائرية للكهرابصائية للثني اعتمادا على نشرات اح: من إعداد الباحاملصدر
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 إىل غاية سنة للفرتة ئرعلى الطاقة الكهرابئية يف اجلزا العائلي التنبؤ ابلطلبتقدير عملية  2.2
2025: 

ذه الدراسة التطبيقية التنبؤ ابلطلب على الكهرابء يف اجلزائر إىل سوف حناول من خالل ه
 2000/2017لكمية املستهلكة من الكهرابء خالل الفرتة اعتمادا على سلسلة زمنية ل 2025غاية 

Box The- طريقةوهي معطيات فعلية للفرتة تساعدان للتنبؤ، واعتمدان يف هذه الدراسة على 

Jenkins Method، أن عملية التنبؤ هذه تفيد يف التخطيط للمستقبل ابعتبار ان الطاقة  كما
 .اظ عليها من االسرافالكهرابئية هي طاقة متتاز ابلندرة وجب احلف

 :القياسية املستعملة يف التنبؤ الطريقة واألدوات 1.2.2
إن أهم الطرق املستعملة يف عملية التنبؤ ابلظواهر االقتصادية ضمن األحباث األكادميية هي 

  Jenjkins.G ،Box.Gواليت ظهرت بفضل ،The Box-Jenkins Methodمنهجية بوكس جنكيز 
 عنوانحتت  كتاهبماوذلك يف   التخطيط املستقبلي،  للتنبؤ ويف إعطاء أسلوب  كان هلما الفضلوالذان  

Control And Forecasting Analysis Series Time  على مناذج ابالعتماد، 1970عام 

ARIMA ، لقياسيوكان مبثابة نقلة نوعية يف جمال االقتاد الكمي وا. 

 هبا،والتنبؤ لتحليل السالسل زمنية ويف هذا اإلطار مت حتديد مراحل مهمة متر هبا هذه املنهجية 
 .(2004)عطية،  لي:ي ها تباعا كماواليت سوف تنطرق إلي

تحديد درجة النموذج املالئم من خالل بتعين ة مرحل وهي: Identification مرحلة التعرف-1
وذلك عن طريق دراسة دالة االرتباط الذايت ودالة االرتباط اجلزئي وحتليل منحنييهما  p،d،qحتديد الدرجات

البيانيني، والشرط األساسي هلذه املرحلة هو الـتأكد من استقرار السلسة من حيث االجتاه العام واملركبة 
 .وجودمهااملومسية يف حالة 

وقسم  ARالذايت  حندارحتديد معامل قسم اال: اليت متكننا من  Estimationمرجلة تقدير معامل النموذح-2
 ARIMA، لتشكيل منوذج مكتمل لـ    MAاملتحركة املتوسطات

النموذج املقرتح إذا كان صاحل لعملية التنبؤ  ص: أي تشحي Daignosticمرحلة الفحص التشخيصي-3

https://ncss-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/themes/ncss/pdf/Procedures/NCSS/The_Box-Jenkins_Method.pdf
https://ncss-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/themes/ncss/pdf/Procedures/NCSS/The_Box-Jenkins_Method.pdf
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 تكون العملية انجحة.من عدمه حىت 
واختيار  ARIMA (q.d.p) بعد تقدير معامل النموذج أتيت التنبؤ : عمليةPrévision مرحلة التنبؤ-4

عطاة، من ة مفرتة زمني ملقدر يفالنموذج املالئم، ابعتبار أن اهلدف من التنبؤ هو استعمال النموذج احلايل وا
ربع ملأصغر متوسط  لتنبؤ ذاأجل تقدير القيم املستقبلية كسلسلة زمنية تبعا ألصغر خطأ ممكن، لذا نعترب ا

 .(2012)شيخي،  مته املتوقعةتنبؤا أمثل، وما دام خطأ التنبؤ متغريا عشوائيا، نقوم بتصغري قي خطأ التنبؤ
 :(M David ،1989)  يلي مافيهده املراحل  ميكن تلخيصويف نفس اإلطار 

 خمطط مراحل طريقة بوكس جينكينز :3الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : M.David, J-C Michaud, La prévision approche empirique d’une 

méthode statistique, Paris, 1989, P : 81 
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من  يدل الدراسة العدحمزمنية وابلتايل تعترب مرحلة التنبؤ هي املرحلة األخرية بعد أن متر السلسلة ال
هم املراحل يف كيفية التطرق إىل أ وميكن .الطريقةللتأكد من مالءمة  الفحوصات والتشخيصات الالزمة

 .التعامل مع السلسلة الزمنية حمل الدراسة
 لتعرفامرحلة  العائلي على الكهرابء يف اجلزائردراسة وصفية لسلسلة الطلب  2.2.2

Identification  
 ة الزمنية اخلاصة ابلطلب على الكهرابء حمل الدراسة:لسلسلا - أ

 Qلسلة الس ة يفاملتمثل الدراسة،تندرج هذه العملية ضمن التعرف على السلسلة الزمنية حمل 
  املوايل: الشكل هو موضح يف كما  2000/2017الكمية املستهلكة من الكهرابء يف اجلزائر خالل فرتة 

 2000/2017هالك من الكهرابء يف اجلزائر خالل الفرتة كمية االستQسلسلة تطور  :4الشكل 

 
 -لغازسون–لشركة اجلزائرية للكهرابء ثني اعتمادا على نشرات احصائية لمن إعداد الباح املصدر:

  ما يوضح تطور خرى وهذامن سنة ألتتميز السلسلة الزمنية ابجتاه عام نظرا لزايدة كمية االستهالك 
كن جيب ل ستقرة،مشكل مضطرد. وابلتايل مبدئيا نقول أن السلسلة غري كمية االستهالك للكهرابء ب

 أتكيد ذلك ابالختبارات الالحقة.
الرتباط ودالة ا  AC correlation function-auto الذايت البسيطة اختبار دالة االرتباط-ب

 ACP   Partial Correlation الذايت اجلزئية

 البياين الذي ل الشكلباط قيم السلسلة املتجاورة، من خالدالة االرتباط بصورة عامة توضح مد ى ارت
  (PACالعمود )ودالة اإلرتباط اجلزئية  (ACيوفر لنا دالة االرتباط الذايت البسيطة )العمود 
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 للسلسلة الزمنية: (PACمود الع( ودالة اإلرتباط اجلزئية )ACالبسيطة )العمود  دالة االرتباط الذايت :5الشكل 

 

 10wsEvieرجات خمإعداد الباحثني اعتمادا على  من :املصدر

وأتخذ  t-1 =0.83 الفرتة يوضح ان عالقة السلسلة ابلقيم السابقة هلا عند أعاله،من الرسم البياين 
 إىل غاية الفرتة  t-2=0.66وهو مالحظ كذلك يف الفرتة الثانية اجع وتتناقص تدرجييا بنسب ضعيفةيف الرت 

t-12=-0.36.  باط الدايتكما أن االرت Autocorrelation توايت. بينما تتناقص قيمته إىل أدنة املس
ىل بينما القيم االخرى يبدأ ابرتفاع عند فرتة التأخري األو Partial correlation االرتباط الدايت اجلزئي

 ة.ل الدراسمنخفضة جدا. وابلتايل هدا االختبار كدلك يؤكد نسبيا عدم استقرار السلسلة حم

حيث يتم رفض  x2احملسوبة أكرب من  Q=Statالجتاه كذلك ميكن القول أنه يف حالة ويف نفس ا
ومن  كس صحيح.الفرض العدم الذي ينص على أن كل معامالت االرتباط الذايت مساوية للصفر والع

دل على أن يعلى قيم الصفر وارد وهذا ما  Qحصول قيم  Probخالل الرسم البياين فإن احتمال 
 ية غري مستقرة. وابلتايل السلسلة يف حاجة إىل استقرارية.السلسلة الزمن

   تشخيص السلسلة الزمنية ومدى استقراريتها:-2
 : ationarity testStإختبار استقرارية السلسلة الزمنية واألدوات املستعملة يف ذلك -أ

 التباين قيمة عتمدوت الوقت مرور مع اثبًتا وتغايرها متوسطها كان  إذا مستقرة الزمنية السلسلة تكون
 حساب فيه يتم الذي الفعلي الوقت وليس الفرتتني بني الفجوة أو املسافة على فقط زمنيتني فرتتني بني

 اجتاه على حتتوي ال اليت هي املستقرة الزمنية ومبعىن آخر فإن السلسلة. (Gujarati ،2012) التباين
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  إذا حتققت اخلصائص التالية: Stationaryمستقرة  Ytوتعد سلسلة زمنية  على مركبة فصلية وال عام
 ثبات متوسط القيم عرب الزمن       µ=)tE(Y 

 ثبات التباين Variance 2 (  منز عرب ال =  µ-Var (Yt) = E (Yt 
 أن يكون التغابر Covariance وة الزمنية بني أي قيمتني لنفس املتغري معتمدا على الفجk  بني

 برقيمة الفعلية للزمن الذي حيسب عنده التغاعلى ال وليس Yt-kو  Ytالقيمتني 

.kµ)] = y -k-tµ) (Y-t)= E [(Yk-tY -tCov (Y 
 ثوابت. ومن ذلك خلص  ky ومعامل التغابر والتباينب  µ حيث أن الوسط احلسايب

"Regina Kaiser and Agustin Maravall" تمثل يف كون إىل أن االستقرارية من الناحية االحصائية ت
 .سايب والتباين اثبتنيالوسط احل
وحدة، وقد د جذر الإن عدم استقرارية السالسل الزمنية يف كثري من األحيان يكون نتيجة لوجو و 

 اختبارا يكشف وجود جذر الوحدة أو عدم وجودها. Dickey & Fuller اقرتح
قوم ن،  Xtابفرتاض أنه لدينا السياق العشوائي :  D.F (Dickey & Fuller) إختبار -1

 (Dickey D. and Fuller W., 1979) االحندار التايلحبساب 

 
 ار هي:أي أن فرضيات االختب p=1فيما إذا كانت  pعلى اختبار قيمة  DFيقوم اختبار 

 H0: p=1قبول الفرضية يعين قبول عدم االستقرار ووجود جذر الوحدة  -
 H1: p<1 قبول هذه الفرضية يعين قبول االستقرار وعدم وجود جذر الوحدة  -

. Dickey & Fullerاجلدولية اليت قدمها  tمث نقوم مبقارنتها مع  *tحنسب إحصائية االختبار 
ن دروسة، وتكو سلسلة املوميكن أن نضيف إىل املعادلة حدا اثبتا، وإحندارا خطيا ابلزمن حبسب طبيعة ال

 القيم اجلدولية خمتلفة حبسب املعادلة املستخدمة.

  راالحنداحبساب  منقو  :.A.D.F (Augmanted Dickey & Fuller) املعززاإلختبار  -2
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  إذن :                                               

 :االختبار فرضيات احلالة هذه يف

 إىل سلسلة بتحويلها نقوم الوحدة جذر حتوي مستقرة غري الزمنية السلسلة أن االختبار نتيجة لنا تبني إذا

 تكن مل الناجتة فإن السلسلة ابختبار نقوم مث .(2012)نقاز،  األوىل الفروق مرشح بتطبيق مستقرة

 أيضاً  هنا ونشري  .السلسلة مستقرة تصبح حىت الكرة ونعيد اثنية، مرة األوىل الفروق مرشح نطبق مستقرة

 احلالة هذه يفو  خطياً ابلزمن، واحنداراً  اثبتاً  حداً  أو اثبتاً، حداً  السابقة املعادلة إىل نضيف أن ميكن أنه إىل

 .املستخدمة املعادلة حبسب خمتلفة اجلدولية القيم تكون
للطلب على الكهرابء  Qإجراء اختبار االستقرارية على السلسلة الزمنية حمل الدراسة )السلسلة -ب

 (:يف اجلزائر
ار يف ، واالستقر Augmented Dickey –Fuller(ADF)ولدراسة االستقرارية نعتمد على منوذج 

، أو عدم سلةزيل للسلإجتاه تصاعدي أو تنا الزمنية كما سبقنا وأن أشران انتج عن عدم وجود السلسلة
 %. 5ة معنوية عند درج وجود العديد من النقاط الشاذة يف املعطيات اليت مت مجعها. وسنقوم ابالختبار

 :وفرضيات االختبار تكون
-  H0 .يوجد جذر الوحدة وتعترب السلسلة غري مستقرة 

- H1 وجد جذر الوحدة وتعترب السلسلة مستقرةال ي. 

 يلي: وكانت النتائج مفصلة كما
 :نتائج اختبار استقرارية سلسلة كمية استهالك العائلي للطاقة الكهرابئية :4لشكل ا

 املتغريات عند املستوى عند الفروق األوىل عند الفروق الثانية

Result ADF Result ADF Result ADF  
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statistics statistics statistics 

Stationar

y 
-6.208352 Non stationary -3.46063 

Non 

stationary 
-1.071792 Q 

 الثانية.ة مستقرة من الدرج Qالكمية املستهلكة من الكهرابء  سلسلة وهذا ما يوضح أن
يت الرتباط الذاودالة ا AC   auto-correlation functionالذايت البسيطة االرتباطاختبار دالة -3

 بعد إجراء الفروق الثانية: للسلسلة PAC Partial Correlation اجلزئية
 ودالة االرتباط الذايت اجلزئية AC   auto-correlation functionالذايت البسيطة دالة االرتباط

 ACP  Partial Correlation متكننا من معرفة إن كانت السلسلة  بعد إجراء الفروق الثانية للسلسلة
قراريتها من الدرجة الثانية  تساعد يف صياغة النموذج املناسب للتنبؤ من عدمه. وذلك من خالل بعد است

 الشكل البياين املوايل:
رتباط الذايت ودالة االAC   auto-correlation functionدالة االرتباط  الذايت البسيطة :6الشكل 

 ق الثانيةللسلسلة بعد إجراء الفرو   PAC Partial Correlationاجلزئية

 
 :Eviews10من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برانمج  :املصدر

وإجراء أهم  MINITAB18وبغية التأكد من النتائج احملصل عليها ارأتينا االعتماد على برانمج 
 ناهاقة اليت أجريسة السابالفحوصات على السلسلة الزمنية املراد دراستها واليت أعطتنا نفس نتااج الدرا

ودالة االرتباط  AC   auto-correlation functionالذايت البسيطة لنا نتائج اختبار دالة االرتباط وأفرزت
 لي:كما ي  لسلسلة بعد إجراء الفروق الثانيةل PAC Partial Correlation الذايت اجلزئية
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 عد إجراء الفروق الثانيةبللسلسلة  الذايت البسيطة ودالة االرتباط الذايت اجلزئية االرتباط : دالة7الشكل 
 AC correlation -auto الذايت البسيطة اطدالة االرتب

function 

 

 Partial  ACPودالة االرتباط الذايت اجلزئية

 Correlation

 
 :MINITAB18 من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برانمج :املصدر

تطيع ايل نسات وابلتقطع ألحد االرتباط املالحظ أن هناك ال من خالل دالة االرتباط الذايتفأو 
ما كتباطات وذلك  حد االر الهبذا النموذج، واثنيا من خالل دالة االرتباط اجلزئي فكذلك هناك قطع  التنبأ

كل لدراسة هبذا الشا، واملستخلص من النتيجة احملصل عليها فإن السلسلة حمل 1هو مالحظ يف الرتبة 
 .ARIMAل متيل إىل منوذج حمدد وهو منوذج ا

ديد حتالثانية جيب  ء الفروقبويف األخري وبعد املرور على االرتباط الدايت واجلزئي للسلسلة بعد إجرا
 اجلزئي والدايت حبيث كما هو مالحظ يف الشكل البياين لتحديد االرتباط)   ARIMA عدد أتخرات منودج

لفاصلة  هو عند يصل إىل احلدود االعمود الدي   Partial Correlationيف خانة    ARفإنه يف منودج 
ىل احلدود العمود الدي يصل إ  Autocorrélationيف خانة   MAيف منودج ، بينما  1التأخر رقم 

 (كلك.  1الفاصلة  هو عند التأخر رقم 

ما نبي ARر الذايت االحندا االرتباط اجلزئي ميثل منوذج لى داليت االرتباط السابقتني فإنواعتمادا ع
 MAاملتوسطات املتحركة  لذايت ميثل النموذجاالرتباط ا

AR(1)       MA(1)     ARIMA  (121) 

MA(1)     ARIMA (121) 
 :ييل الدراسة: كمااملمثل للسلسلة الزمنية حمل  ARIMA منوذج الـ وابلتايل يصبح
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ARIMA (    1        2      1    ) 

   
 
   ARخر منوذج أت      عنها السلسلة حمل الدراسةعدد الفروق املستقرة         MAأتخر منوذج  

 :Prediction مرحلة التنبؤ-4
واليت متكننا  ةبصورة دقيق  ARIMAديد اتخرات النموذجد املرور ابملرحلة السابقة وهي حتوبع

ن تتوزع جيب أ ةعشوائية للنموذج ألن هذه األخري ابلتنبأ بشكل صحيح ، وكذلك حتديد  األخطاء ال
 قدر.بعد التنبؤ ، ألنه إذا مل حيث ذلك فإنه لدينا خلل يف النموذج املبشكل صحيح 

 دالة االرتباط لألخطاء والبواقي: :8الشكل 
 دالة الذايت اجلزئي لألخطاء والبواقي -1

 

 دالة االرتباط الذايت لألخطاء والبواقي -2

 
 MINITAB 18 : من إعداد الباحثني اعتمادا على برانمجاملصدر

 .ظ أن األعمدة اخلاصة ابألخطاء والبواقي كلها مل جتتاز احلدود الدنيا والعليا لتوزيع البياانتواملالح

ونفس الشيء ابلنسبة لالرتباط الذايت لألخطاء والبواقي فإن املالحظ أن األعمدة اخلاصة ابألخطاء  
 .والبواقي كلها مل جتتاز احلدود الدنيا والعليا لتوزيع البياانت

ج والذي حة النموذ صوبعد مجلة االختبارات اليت قمنا هبا من أجل التأكد من نطلق ومن هذا امل
ملوايل كل البياين اة يف الشكما هي موضح  لتنبؤ والذي اعطاان نتائج التنبؤميكن االعتماد عليه يف عملية ا

 .2025إىل غاية  ور الكمية املستهلكة من الكهرابءلتط
الذي اثبت ( ARIMA 1-2-1تمادا على النموذج السابق )واع أعاله ومن خالل الشكل البياين
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يوضح لنا القيم املتنبأ هبا ، والقيم  على السلسلة الزمنية حمل الدراسةصدقيته وفق االختبارات اليت أجريناها 
تتضح لنا القيم املتنبأ هبا واليت هي هدف دراستنا ملعرفة  أدانه ومن الشكل البياين العليا والقيم الدنيا.

 كمايلي:   2025لكمية املسنهلكة من الطاقة الكهرابئي إىل غاية ا
 
 
 

 

 

 

 MINITAB 18 من إعداد الباحثني اعتمادا على برانمجاملصدر : 
  ء املتنبأ هباالكهراب ومن خالل الشكل البياين أعاله ميكن استخراج القيم اخلاصة بكمية استهالك

 كما يلي:
 تهالك الطاقة الكهرابئية:: القيم املتنبأ هبا لكمية اس5الشكل 

 2021 2020 2019 2018 السنة

 91438,2426 85636,0615 80088,2307 74795,6985 الكمية املستهلكة

 2025 2024 2023 2022 السنة

 117190,197 110370,724 103805,574 97494,7471 الكمية املستهلكة

 MINITAB 18من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج املصدر: 
وابستقرائنا وتتبعنا لتطور االستهالك العائلي للطاقة الكهرابئية خالل فرتة الدراسة واألسباب وراء 

مضاعفة ، مما يساعد متخذ  قيمذلك، فإن األرقام املتنبا هبا توحي بزايدة استهالك الكهرابء من سنة ألخرى
د االستهالك ، ابعتبار أن املورد املهم لتخطيط للمستقبل والعمل على إجياد طرق كفيلة برتشيايف  القرار

لتوليد هذا النوع من الطاقة هو الغاز الطبيعي وهو مورد غري مستدام وتكلفته مرتفعة . لذلك وجب العمل 
 على إجياد أو تنمية مصادر اكقر استدامة وأقل تكلفة.

202القيم املتنبأ هبا والقيم الدنيا والقيم القصوى للكمية املستهلكة من الكهرابء إىل غاية  :9الشكل   
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 :خامتة .4
وصلنا على ت لكهرابءالي على القياسية لتقدير الطلب العائمن خالل الدراسة النظرية والتطبيقية 

 النتائج التالية:
 2000/2017 ل الفرتةالسلسلة الزمنية املتعلقة بكمية استهالك الطاقة الكهرابئية يف اجلزائر خال -

 مستقرة من الدرجة الثانية بعد إجراء اختبارات االستقرارية عليها.
رى، ج من سنة ألخة االنتا م يف ارتفاع طاقخطوط االمداد ابلطاقة الكهرابئبة يف زايدة مستمرة مما ساه -

 اجملال. واليت تعترب مؤشر ذو داللة على بذل إمكانيات مضاعفة واستثمارات ضخمة يف هذا
ملشرتكني يف اف خمتلف الكمية املستهلكة يف تزايد مستمر وذلك لتلبية اإلحتياجات املتنامية من طر  -

 :ما يلي الستهالكم العوامل األخرى وراء زايدة اولعل اه التزود ابلكهرابء على املستوى الوطين
 ؛الطاقة الكهرابئية مادة ضرورية للحياة الكرمية 
 ؛ئيةزايدة مشاريع السكن اليت سامهت يف زايدة عدد املستفيدين من الطاقة الكهراب 
 ستخدامات تلف االاالستخدامات املتزايدة للطاقة الكهرابئية من طرف االعوان االقتصاديني، وخم
 من القطاعات االقتصادية املتعددة.ض

خرى لتوليد أد مصادر التنبؤ ابلطلب على الكهرابء يساهم يف التخطيط للمستقبل والعمل على إجيا
 الطاقة الكهرابئية واخلروج من املصدر الواحد.

 ميكن اخلروج مبجموعة من التوصيات كم يلي: عليها،ومن منطلق النتائج احملصل 
عمال االستالل خيد استهالك الطاقة الكهرابئية من طرف العائالت وذلك من جيب العمل على ترش -

 العقالين هلذا املورد املهم.
عترب مورد بيعي والذي يلغاز الطابعتبار أن اجلزائر تعتمد يف توليدها للطاقة الكهرابئية بصفة كبرية على ا -

ادر تنويع مص على جب العملالكهرابئية فو  لطاقةانفذ، وذلك وفق البياانت املستعملة يف الدراسة ملصادر ا
 .اخل.الطاقات املتجددة واملستدمية املعتمدة على الرايح والشمس .. وأحسنهاالطاقة 
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 املراجع:قائمة -5
 العربية:املراجع ابللغة  1.5

 .دار احلامد :األردن .طرق االقتصاد القياسي .(2012) .م ,شيخي

راسة يف فلسطني د ب على استهالك الكهرابء للقطاع العائليتقدير دالة الطل .(2013) .ن .ف ,طويل
 .غزة ,جامعة غزة االسالمية .2000/2011حالة قطاع غزة للفرتة 

مصر:  ظرية والتطبيق.االقتصاد القياسي احلديث بنب الن(. 2004عبد القادر حممد عبد القادر عطية. )
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 :ملخص
من طرف اإلحتاد األورويب الحتواء أزمة هتدف هذه الدراسة إىل عرض الربامج والسياسات املتخذة 

 الديون السيادية والتعرف على أتثري هذه اإلجراءات على تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل منطقة اليورو.
 على املناخ االستثماريكان هلا انعكاسات سلبية  أزمة الديون السيادية األوروبية كشفت الدراسة أن

االستثمار األجنيب تراجعا كبريا، لكن جمموعة اإلجراءات املتبناة والتدابري  ملنطقة اليورو حيث شهد تدفق
الوقائية املتخذة كان هلا األثر اإلجيايب على املتغريات االقتصادية الكلية ما ساهم يف عودة استقطاب 

 االستثمارات األجنبية يف الدول األعضاء ملنطقة اليورو بدرجات متفاوتة.
 .الديون السيادية، االستثمار األجنيب املباشر، منطقة اليورو، برامج اإلنقاذ أزمة :يةكلمات مفتاح

 .JEL: F21 ،F34 ،F35 ،H81 اتتصنيف

Abstract: 

The aim of this study is to present the EU's programs and policies to 

contain the sovereign debt crisis and to identify the impact of these measures 

on the flow of foreign direct investment into the euro zone. The  
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study revealed that the European sovereign debt crisis had a negative impact 

on the investment climate of the euro area, where the flow of foreign 

investment has decreased significantly, but the set of measures adopted and 

the preventive measures taken have had a positive effect on macroeconomic 

variables, which contributed to the return of attracting foreign investments in 

member countries To the euro zone to varying degrees. 

Keywords: sovereign debt crisis, foreign direct investment, Euro zone, 

Rescue programs. 

Jel Classification Codes: F21, F34, F35, H81. 

 :مقدمة .1
يعد اإلحتاد األورويب من بني أهم وأجنح التكتالت االقتصادية الدولية اليت وصلت إىل مرحلة متقدمة 

لكن يف ظل بيئة  من مراحل التكامل االقتصادي إبنشاء عملة موحدة بعد مسرية من العمل املشرتك،
جراء األزمات اليت يواجهها االقتصاد العاملي، شهدت منطقة اليورو أزمة تعد األسوء  اقتصادية غري مستقرة

 .اليت كادت أن هتدد وجودها يف اترخيها أال وهي أزمة الديون السيادية
 مشكلة تفاقم عن احلديث بدأ عندما 2009فقد بدأت معامل أزمة الديون السيادية يف هناية عام 

 اليوانن إعالن مع وخاصة للعديد من الدول األعضاء يف منطقة اليورو العامة املوازانت يف والعجز الديون
 من عدد قدرة حول الشكوك زايدة إىل أدى ما ، وهودائنيها اجتاه ابلتزاماهتا الوفاء على قدرهتا عدم عن

 املالية األسواق من الالزم التمويل على حصوهلا صعوبة يف ساهم ما ديوهنا سداد على اليورو منطقة أعضاء
 ركود.  حالة يف اليورو منطقة ودخول الوضع أتزم زاد من الذي اإلقرتاض، تكلفة ارتفاع بسبب

ألقت أزمة الديون السيادية بتداعياهتا على اقتصادايت منطقة اليورو اليت كان هلا أثرا كبريا على 
 املتعثرة الدول تسارعت ملباشر، لذلكاملتغريات اإلقتصادية للدول األعضاء وابألخص االستثمار األجنيب ا

من تداعياهتا والبحث عن االستقرار  واحلد ملواجهتها الالزمة واإلجراءات التدابري اختاذ إىل ابألزمة واملتأثرة
 ومن هنا تتجلى إشكالية ورقتنا البحثية هذه يف طرح السؤال اجلوهري التايل: .االقتصادي

ماهي انعكاسات برامج وسياسات مواجهة أزمة الديون السيادية على تدفق االستثمار األجنيب املباشر 
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 إىل منطقة اليورو؟
 . فرضية الدراسة:1.1

تدفق االستثمار األجنيب األوروبية أثرا سلبيا على  ربامج وسياسات مواجهة أزمة الديون السياديةكان ل  -
 زايدة ختوف املستثمرين. نتيجة املباشر إىل منطقة اليورو

 . أهداف الدراسة:1.2
 هتدف هذه الدراسة إىل:

 معرفة طبيعة أزمة الديون السيادية األوروبية وآليات معاجلتها. -
 معرفة أثر احللول األوروبية على تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل منطقة اليورو. -

 . منهجية الدراسة:1.3
اإلستنباطي من خالل استخدام التوصيف والتحليل الذي يساعدان على املنهج  مت االعتماد على

 دراسة.وصف املوضوع حمل ال
 . هيكل الدراسة:1.4

 لإلجابة على اإلشكالية املطروحة، ارأتينا تقسيم البحث إىل ثالثة حماور:
 أزمة الديون السيادية ملنطقة اليورو. -
 .اجلهود األوروبية ملواجهة أزمة منطقة اليورو -
 االستثمار األجنيب املباشر يف منطقة اليورو يف ظل أزمة الديون السيادية. -
 أزمة الديون السيادية ملنطقة اليورو: .2

 على مستوى خلال مستمرا يف الوضع املايل 2008 لعام عرفت منطقة اليورو بعد األزمة املالية العاملية
على اقتصاد املنطقة ككل، إضافة إىل صعوبة وصول  سلبا انعكس األعضاء الذي الدول من جمموعة

الدولية، ما أدى إىل حدوث أزمة ديون سيادية يف منطقة اليورو مع هناية عام  املالية األسواقإىل أعضائها 
2009. 
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 انتشار أزمة الديون السيادية يف دول منطقة اليورو: 1.2
ن ما هددت استقرار منطقة اليت سرعا 2009أزمة الدين السيادي يف اليوانن يف أواخر عام  بدأت

حيث ارتفعت معدالت الفائدة على السندات اليواننية إىل مستوايت عالية نتيجة خماوف املستثمرين  اليورو،
بعدما مت الكشف عن التالعبات يف حساابهتا وأتثري األزمة املالية  من عدم قدرهتا على الوفاء بديوهنا خاصة

كل  وابلتايل اليت تعاين منها، واهليكلية اإلقتصادية واملشاكل إضافة إىل الصعوابتالعاملية على اقتصادها، 
 حتمل على قادرة غري جعلها ما ابستمرار العام والدين امليزانية عجز نسب ارتفاع إىل أدت العوامل هذه
لنقد الدويل من الثقيلة، ما اضطرها لطلب املساعدة من اإلحتاد األورويب وصندوق ا األجنبية ديوهنا أعباء

 . (Coriat & Lantenois, 2011, p. 5) د.ب خطر اإلفالس والتخلف عن السداأجل جتن

ت إيرلندا أيضا حالة عدم االستقرار املايل بعد تعرضها ألزمة بنكية بعد عان 2010مث يف بداية عام 
ما اضطر احلكومة نتيجة النمو املفرط للقروض العقارية، اهنيار القطاع البنكي اإليرلندي حتت ضغط الديون 

هذا أدى إىل ارتفاع العجز  كل،  (Stancil, 2010) من خالل عدة خطط مالية اإىل دعم وإنقاذ مؤسساهت
والدين العام أين وجدت إيرلندا نفسها تعاين من عدم قدرهتا على الوفاء ابلتزاماهتا وجلوئها لطلب مساعدات 

 مالية بعد عجزها على مواجهة األزمة لوحدها.
ما اضطرها إىل طلب املساعدة املالية  2010كما شهدت الربتغال أيضا أزمة ديون سيادية يف عام 

نسبة الدين العام دما عانت من ركود اقتصادي، فاالرتفاع املستمر لبع عدم قدرهتا على سداد الديونتيجة ن
من خالل االستدانة  2008يعود للتدابري اليت اعتمدهتا احلكومة للتخفيف من آاثر األزمة املالية العاملية لعام 

اليورو جعلها غري قادرة على مواجهة عضاء يف منطقة اخلارجية فهشاشة اقتصادها مقارنة ابلدول األ
 .(Humbert, 2011, p. 13) اإلضطراابت املالية.

أما إسبانيا فقد شهدت أزمة رهن عقاري حتولت إىل أزمة ديون سيادية، حيث كان انفجار الفقاعة 
هنيار السوق بعد تشبع القطاع إضافة إىل التأثر ابألزمة املالية العاملية أدى إىل ا 2008العقارية يف سبتمرب 

لذلك اضطرت إسبانيا إىل اختاذ إجراءات وتدابري من أجل إعادة  العقاري، ودخول اسبانيا يف حالة ركود.
مع انعدام الضريبة العقارية و  إنعاش اإلقتصاد من خالل إصالح النظام املصريف وتنفيذ خطط تقشفية،
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من األسواق املالية أبسعار فائدة مرتفعة  اضطرت احلكومة إىل تغطية العجز املايل العام بواسطة اإلقرتاض
جدا من أجل التمويل العام. بعد هذا التدهور وجدت السلطات اإلسبانية نفسها غري قادرة على مواجهة 

 ,Harrington) من أجل تصحيح الوضع االقتصادي. الصعوابت املالية ما اضطرها لطلب املساعدة

2011, pp. 6-16). 

بعد تعثر أكرب بنكني "اليكي بنك" و"بنك قربص"،  2013 أوائل عام أما قربص فبدأت األزمة يف
وهذه األزمة هي نتيجة تداعيات أزمة اليوانن، وذلك بسبب تورط البنوك القربصية يف شراء سندات بنوك 
يواننية ما أدى إىل انتقال املتاعب إليها. تفاقمت املشكلة نتيجة لضخامة حجم اجلهاز املصريف القربصي 

ارنة حبجم اإلقتصاد، ونظرا للصعوابت املالية اليت واجهتها قربص طلبت هي أيضا مساعدة مالية لسد ابملق
 (Messiha, Moschetto, & Teulon, 2013, p. 304) التزاماهتا.

 أسباب نشأة أزمة الديون السيادية يف منطقة اليورو:  2.2
 ختص فهي واحدة بدولة تتعلق ال لكوهنا نوعها من فريدة هي اليورو نطقةأزمة الديون السيادية ملإن 

 ذلكفهناك عوامل أدت إىل أخرى،  إىل دولة من انتقاال األزمة عرفت حيث العامل، يف اقتصادي تكتل أكرب
 منها داخلية وأخرى خارجية:

 :إن معاهدة عمل اإلحتاد األورويب  عيوب يف تصميم اإلحتاد النقدي(TFEU)  فيماتعاين من نقائص 
 يتعلق ابحتواء األزمات املالية، متثلت يف:

عدم وجود املقرض األخري: أي استقاللية البنك املركزي األورويب عن احلكومات، وهذا مينعه من متويل  -
 (Hofrichter, 2012, p. 5) (.123.1، املادة TFEUالعجز احلكومي )

، املادة TFEUزامات عضو منهم )ال يعترب اإلحتاد أو الدول األعضاء مسؤولني مشرتكني عن الت -
125.1.) 

حتمال ختلف الدول عن سداد أصل الدين امعاهدة عمل االحتاد األورويب )معاهدة لشبونة( ال تتضمن  -
اليت تنص على أن "الدول األعضاء تتجنب العجز  126.1و/أو الفوائد على ديوهنا، من خالل املادة 

 احلكومي املفرط".
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، اليت تنص على مبدأ االنضباط يف 126أزمة الديون السيادية يف منطقة اليورو ترمجت فشل هذه املادة  -
هذا الفشل أييت من عدم انضباط الدول األعضاء على  ،امليزانية واملراقبة من طرف املفوضية األوروبية واجمللس

 ماعي )غياب العقوابت(. املستوى الفردي )عدم احرتام ميثاق اإلستقرار( وعلى املستوى اجل
 .ظلت الرقابة املصرفية وتسوية األزمات املصرفية احملتملة بعد اعتماد اليورو ضمن اختصاص الدول األعضاء -
   الدول األعضاء: طرفسوء اإلدارة من  
(: "على الدول األعضاء اعتبار سياساهتا اإلقتصادية ذات TFEU( من املعاهدة )121تنص املادة ) -

 مشرتكة وتنسيقها داخل اجمللس"، لكن هذا التنسيق مل ينفذ من قبل الدول األعضاء. مصلحة
فرق التضخم بني الدول األعضاء الذي نقل عدم امتثال الدول األعضاء إلجراءات التخفيف من آاثر  -

ألكثر معدالت التضخم(، حيث البلدان ا -مباشرة إىل معدالت الفائدة احلقيقية )أسعار الفائدة اإلمسية 
 تستفيد من أسعار فائدة حقيقية منخفضة أو سلبية. اتضخم

تراجع أداء منطقة اليورو كان بسبب عدم وجود االنضباط املايل من الدول الكربى ذاهتا )أي عجز مستمر  -
%(، واجمللس األورويب مل يرسل أي توصيات وتوجيهات إىل أي دولة 60يف امليزانية ودين إمجايل يتعدى 

  )Quéré, 2011, pp. 15-Bénassy-21(.سياستها اإلقتصادية ال تتوافق مع مصاحل اإلحتادعضو 
إخنفاض القدرة التنافسية الدولية لبعض الدول )الربتغال، اليوانن، إسبانيا( يف تسويق منتجاهتا وزايدة  -

 اليورو. مبيعاهتا، إضافة إىل ضعف اإلصالحات اهليكلية الواجب تنفيذها عند انضمامها ملنطقة
السياسات املالية املتهورة )وخاصة يف اليوانن إىل حد أقل الربتغال( نتيجة اإلنفاق احلكومي املفرط املمول  -

من قروض دولية سهلة احلصول عليها لعضويتها يف منطقة اليورو، هذا ما زاد من اتساع العجز احلكومي 
 (Hofrichter, 2012, p. 5) وأدخلها يف اختالالت هيكلية.

  .اد نقدي دون إحتاد مايلغياب التنسيق يف السياسات املالية: إحت -
عدة اجتاهات: اإلدخار، اإلنفاق، اإلقرتاض واختالف  عدم التماثل بني الدول الرئيسية والدول اهلامشية يف -

  )Anand, Gupta, & Dash, 2012, p. 14(كبري يف اإلنتاجية.
  دورا كبريا يف  2008كان لألزمة املالية العاملية لعام : 2008الظروف اخلاصة ابألزمة املالية العاملية لعام
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 عدم استقرار منطقة اليورو وأثرت سلبا على ماليتها العامة:
اختفاء السيولة النقدية يف األسواق املالية أدى إىل فقدان بعض الدول األعضاء ملصدر متويل لطاملا  -
 تمدت عليه يف سد التزاماهتا.اع
إضطرت احلكومات للتدخل من أجل إعادة رمسلة بنوكها وضمان جزء كبري من الديون املصرفية إلنقاذ  -

 النظام املصريف.
الركود رفع من نسب العجز ونسب املديونية نتيجة إخنفاض اإليرادات اجلبائية بسبب االنكماش، وارتفاع  -

 (Bénassy-Quéré, Zone euro : la crise après la crise, 2012, pp. 15-21) اإلنفاق اإلجتماعي.

كل هذه العوامل ساعدت على انتشار األزمة يف منطقة اليورو وهددت اإلحتاد النقدي األورويب، 
حيث وجدت الدول األعضاء صعوبة يف احلصول على التمويل من األسواق املالية، فنظرا حلجم الديون 

 ة ملنطقة اليورو.املالءة املالي ثقة املستثمرين يف تراجعتاحلكومية وخطط التقشف يف بعض الدول األعضاء 
 اجلهود األوروبية ملواجهة أزمة منطقة اليورو: .3

من أجل مواجهة أزماهتا املتتالية اختذت دول منطقة اليورو ابملساعدة مع صندوق النقد الدويل والبنك 
 املركزي األورويب إجراءات اقتصادية وشكلت أجهزة ملتابعة تنفيذ تلك اإلجراءات:

 خطة اإلنقاذ املايل األوىل لليوانن: 1.3
مليار يورو على مدى ثالث  110، حصلت اليوانن على مساعدة مالية بقيمة 2010ماي  10يف 

مليار يورو يف شكل قروض ثنائية حسب مسامهتها  80دول منطقة اليورو ما قيمته سنوات، حيث وفرت 
 مليار يورو 30لدويل وفر بقية املبلغ أي أما صندوق النقد ا، يف رأس مال البنك املركزي األورويب

(Sauernheimer, 2011, p. 38) خفض العجز ، يف املقابل احلكومة اليواننية ملزمة بتطبيق خطة تقشفية و
مراقبة كل من صندوق النقد الدويل واملفوضية األوروبية والبنك املركزي األورويب  ، وهذا حتتيف ميزانيتها

"Troïka.")p. 1 Agrawal, 2011,(  
بعد مرور سنة فقط من تنفيذ الربانمج وعلى الرغم من جهود احلكومة اليواننية على تنفيذ اإلجراءات 
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املتفق عليها، إال أنه مل يتم حتقيق النتائج املتوقعة واألهداف املسطرة بل تواصل ركود اإلقتصاد، إضافة إىل 
أكرب من مبلغ خطة  لغبمل، فقد احتاجت الربانمجعدم استعادة اليوانن ثقة السوق كما كان مفرتضا يف 

 (Coriat & Lantenois, 2011, p. 23) اإلنقاذ األوىل لضبط أوضاعها املالية.
 إنشاء صندوق االستقرار املايل األورويب: 2.3

إلحتاد ل اإلستقرار املايل احلفاظ على هوه الغرض منسنوات،  3هو عبارة عن صندوق مؤقت ملدة 
 اليت تعاين من منطقة اليورويف  للدول األعضاء املساعدة املالية املؤقتة من خالل تقدمي األورويب النقدي

 European) كما أن كل املساعدات املالية للدول األعضاء مرتبطة بشروط مالئمة.اقتصادية،   صعوابت

Financial Stability Facility, 2013) 

 ستقرار املايل األورويب هي كاآليت:املساعدات املالية اليت قدمها صندوق اإل
  :االحتياجات  لتغطيةمليار يورو  85، مت توفري قرض إليرلندا بــقيمة 2010نوفمرب  28يف برانمج إيرلندا

 (European Financial Stability Facility, 2013, p. 13) التمويلية.
 ,ESM and EFSF investor presentation, 2013) شروط الربانمج تقوم على ثالث ركائز

p. 47): 
 مليار يورو(. 35تعزيز فوري وإصالح شامل للنظام املصريف )حدد بـ  -
 .2015املالية العامة، مبا يف ذلك تصحيح العجز املفرط حبلول عام  ضبط أوضاع -
املستدام، النمو القوي و  لعودة إىلاب للسماح، يف سوق العمل، وال سيما اهليكلية تعزيز اإلصالحات -

 ملواطنيها. الوضع االقتصادي واالجتماعيواحلفاظ على 

 :مليار يورو من  78، قيمتها 2011ماي  17حتصلت الربتغال على مساعدة مالية يف  برانمج الربتغال
 أجل تغطية االحتياجات التمويلية. 

 :(European Financial Stability Facility, 2013) شروط الربانمج تقوم على ثالث ركائز
 .2013تسوية األوضاع املالية العامة مبا يف ذلك تصحيح العجز املفرط حبلول عام  -
 تعزيز النمو والقدرة التنافسية من خالل إصالحات هيكلية. -
 حتسني السيولة واملالءة املالية للقطاع املايل من خالل إعادة هيكلة القطاع املايل. -
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  :األعضاء يف منطقة اليورو وافقت الدول  2011جويلية  21يف برانمج املساعدة املالية الثانية لليوانن
 . مليار يورو لتغطية ديوهنا 172على برانمج املساعدة املالية الثانية لليوانن قيمته 

 وشروط الربانمج متثلت يف:
 ؛2013تنفيذ خطة تقشف صارمة هتدف إىل استعادة اجلدوى املالية العامة لليوانن حبلول عام  -
مليار يورو من أجل حتقيق  10تعزيز القدرة التنافسية واحلفاظ على استقرار النظام املايل )حيث خصصت  -

 (Eurogroup statement, 2012, p. 1) االستقرار يف النظام املايل(.
  اإلستقرار األوروبية:آلية  3.3

آلية حلل أزمات ومشاكل دول منطقة اليورو بشكل دائم، خلفت بصفة دائمة صندوق عبارة عن  هي
من خالل عدد من  مايلاإلستقرار املايل األورويب الذي أسس بصفة مؤقتة، والغرض منها هو توفري دعم 

 شاكل متويل.مب وروبية اليت تعاين أو مهددةأدوات املساعدة املالية للدول األعضاء يف آلية اإلستقرار األ

(European Stability Mechanism, 2016) 
 أما أهم املساعدات املالية اليت قدمتها آلية اإلستقرار األوروبية متثلت يف:

  :100املوافقة على منح إسبانيا مساعدة مالية تصل إىل  ت، مت2012جوان  25يف برانمج إسبانيا 

واستعادة ثقة السوق يف إسبانيا، حيث يتم صرفها على  إلعادة رمسلة القطاع املصريف اإلسباينمليار يورو 
 مراحل. 

 متثلت يف الشروط املتعلقة ابملساعدة املالية: 
خصصة واملجموعة من اإلجراءات الالزمة التقيد مب من خالل استعادة سالمة النظام املصريف اإلسباين -

  .فرديجملموعة من البنوك بشكل 
 .الواجب جتسيدها اإلصالحاتجمموعة من حتديد  من خاللتعزيز هيكل القطاع املصريف اإلسباين  -
 ,European Stability Mechanism) تنفيذ إصالحات تتعلق إبدارة ومراقبة وتنظيم القطاع املايل. -

2013, p. 20)  

  :مليار يورو،  10على حزمة املساعدة املالية قيمتها  حتصلت قربص 2012جوان  25يف برانمج قربص
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مليار يورو. هذا  1مليار يورو وصندوق النقد الدويل بقيمة  9حيث سامهت آلية اإلستقرار األوروبية بـ 
( بعد إدراج 2016إىل  2013الربانمج هو لتغطية متويل احتياجات قربص على مدى ثالث سنوات )من 

 ,European Stability Mechanism) .األعباء اليت اعتمدهتا احلكومة القربصيةحصيلة إجراءات تقاسم 

2013, p. 1) 

 :(European Commission, 2013, p. 39) شروط الربانمج تقوم على ثالث ركائز
إستعادة سالمة القطاع املصريف القربصي وإعادة بناء ثقة السوق واملودعني من خالل إعادة هيكلة شاملة  -

 حجم املؤسسات املالية، وتعزيز مراقبة ومعاجلة النقص املتوقع يف رأس املال. وتقليص
اإلستمرار يف ضبط أوضاع املالية العامة من أجل تصحيح العجز احلكومي العام املفرط يف أقرب وقت  -

 ممكن.
اخللل يف التوازن تنفيذ إصالحات هيكلية لدعم القدرة التنافسية والنمو املستدام واملتوازن، مما يسمح حبل  -

   االقتصادي الكلي.
  :األعضاء يف منطقة اليورو وافقت الدول  2015جويلية  15يف برانمج املساعدة املالية الثالثة لليوانن

مليار يورو، مع التعهد بربانمج إصالح هيكلي لتحفيز  86على برانمج املساعدة املالية الثالثة لليوانن قيمتها 
 النمو االقتصادي.

 شروط الربانمج:
 تغيري نظام ضريبة القيمة املضافة وتوسيع قاعدهتا لزايدة إيراداهتا. -
 حتسني نظام التقاعد. -
 إنشاء هيئة ضريبية مستقلة وآلية خلفض تلقائي للنفقات يف حالة عدم حتقيق أهداف املوازنة. -

 دور البنك املركزي األورويب يف إدارة األزمة:  3.4
زي األورويب يف التخفيف من التداعيات السلبية ألزمة الديون السيادية بعد أن مت لبنك املركساهم ا

السماح له ابلتدخل يف األسواق ليساهم يف حل األزمة إبعطائه املزيد من الصالحيات، واعتماده على 
 :(Christian Bordes, pp. 55-56) يف إجراءات غري تقليدية كضرورة، اليت متثلت
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  أعلن عن برانمج لسوق السندات، يف إطار هذا الربانمج ميكن للبنك املركزي  2010ماي  14يف
األورويب والبنوك املركزية شراء السندات السيادية يف السوق الثانوية أبسعار السوق وضمن احلدود اليت وضعها 

يرلندية والربتغالية جملس احملافظني. هذا الربانمج قاد البنك املركزي األورويب لشراء السندات اليواننية واإل
 واإلسبانية واإليطالية الحتواء تكاليف إعادة متويل هذه الدول. 

  مت إطالق الربانمج الثاين لشراء السندات املغطاة، وتفاصيل هذا الربانمج كما يلي: 2011أكتوبر  6يف ،
مليار يورو،  40شراء السندات املغطاة املقومة ابليورو واليت أصدرت يف منطقة اليورو، مقابل قيمة إمسية 

ن تكون السندات املغطاة يكون الشراء يف السوق األولية والسوق الثانوية، للمشاركة يف برانمج الشراء البد أ
 لنظام اليورو. االئتمانمستحقة كضمان لعمليات 

  مت توسيع نطاق عمليات إعادة التمويل طويل األجل وهي شكل من التيسري 2011ديسمرب  8يف ،
على الرغم من عدم اإلشارة إليها هبذا اإلسم(، حيث قرر البنك املركزي األورويب إجراء عمليتني )الكمي 

 21شهرا. متت العملية األوىل يف  36٪ ملدة 1ويل البنوك األوروبية عن طريق القروض بنسبة إلعادة مت
 مليار يورو؛ 1000بقيمة  2012فيفري  29، والثانية يف 2011ديسمرب 

  وهو برانمج التعامالت النقدية املباشرة""، أعلن البنك املركزي األورويب عن برانمج 2012يف سبتمرب ،
خيص فقط مالية، و  حمدود يف السوق الثانوية للسندات السيادية للدول اليت تعاين من صعوابتلشراء غري 

 سنوات. 3من سنة إىل  االستحقاقالسندات السيادية ذات 
وهكذا عمل البنك املركزي األورويب على احلد من تداعيات أزمة الديون السيادية لبعض الدول يف 

 يقوم بتمويل الدين السيادي مباشرة. منطقة اليورو، مع احرتام شرط أن ال
 االستثمار األجنيب املباشر يف منطقة اليورو يف ظل أزمة الديون السيادية: .4

لقد كان لتداعيات أزمة الديون السيادية ملنطقة اليورو أثرا كبريا على املتغريات االقتصادية الكلية 
لكن بعد برامج وسياسات مواجهة األزمة هل مت للدول األعضاء ابألخص على االستثمار األجنيب املباشر، 

 ؟استقطاب استثمارات وتدفقات جديدة



 

 بييب يوسف ،ل أمريةبوحلبا
 

274 

 تداعيات أزمة الديون السيادية على االستثمار األجنيب املباشر يف منطقة اليورو: 1.4
من  فتدفقاته ختتلف ألقت أزمة الديون السيادية يف منطقة اليورو بتداعياهتا على االستثمار األجنيب املباشر

االقتصادي، والشكل املوايل يوضح  تصادية يف حالة االنتعاش والركودسنة إىل أخرى وذلك استجابة للتطورات االق
 لنا تدفق االستثمار األجنيب املباشر يف منطقة اليورو قبل وأثناء األزمة:

 .2016-2004خالل الفرتة : تطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد يف منطقة اليورو 1الشكل 

 

 
 http://unctadstat.unctad.orgابإلعتماد على احصائيات األونكتاد:  من إعداد الباحثنياملصدر: 

ملنطقة اليورو الواردة ( نالحظ أن حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر 1من خالل الشكل رقم )
شهدت منوا معتربا متواصال متاشيا مع النمو االقتصادي الذي شهدته املنطقة بعد إصدار اليورو لغاية عام 

 دوالر. ارملي 556,11أين سجلت أعلى مستوى هلا مل يتم حتقيقه بعد ذلك بقيمة  2007
 االنكماشحادا نتيجة  اخنفاضااالستثمار األجنيب املباشر الوارد عرف  2008لكن يف عام 

مقارنة  %75.5بنسبة  كبرياالعاملي جراء األزمة املالية العاملية حيث سجلت التدفقات تراجعا   االقتصادي
 .2007بعام 

بسبب األداء  يئابط ايعرف تزايد جنيب املباشربدأ حجم تدفقات االستثمار األ 2009بداية من عام 
ي ميكن إرجاعه إىل بداية أزمة الديون السيادية يف منطقة اليورو االقتصادي الضعيف لدول منطقة اليورو الذ

 اليت بدأت شرارهتا ابليوانن.
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جنيب املباشر تدهورا آخر بعد انتشار أزمة الديون عرفت أحجام تدفقات االستثمار األ 2012 عام يف
ادي واألداء الضعيف السيادية يف العديد من الدول األعضاء يف منطقة اليورو وعدم استقرار الوضع االقتص

لألسواق املالية ما ولد أزمة ثقة أدت إىل تراجع رغبة وقدرة الشركات املتعددة اجلنسيات على التوسع يف 
مت تسجيل تراجع حجم  حيثاملنطقة، فأزمة الديون السيادية أثرت على املناخ االستثماري يف املنطقة 

، وهذا 2014عام و  2012 عام الفرتة املمتدة بني% يف 40.4تدفقات االستثمار االجنيب املباشر بنسبة 
يرجع إىل اإلجراءات اليت اختذت يف منطقة اليورو والسياسات املالية التقشفية املتبعة واليت أثرت على االقتصاد 

 احلقيقي.
 تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول األعضاء ملنطقة اليورو: 2.4

اختالفا من دولة إىل أخرى يف منطقة اليورو قبل وأثناء األزمة عرفت تدفقات االستثمار األجنيب 
 حسب توفر املناخ االستثماري املالئم، إضافة إىل التطورات االقتصادية يف املنطقة فتزيد وتسحب

 االستثمارات األجنبية يف فرتات النمو االقتصادي والركود، والشكل املوايل يوضح ذلك:
 .2012-2004خالل الفرتة  األجنيب املباشر الوارد إىل دول منطقة اليورو: تدفقات االستثمار 2الشكل 

 http://unctadstat.unctad.org ابإلعتماد على احصائيات األونكتاد: من إعداد الباحثنيصدر: املامل
أن الدول األكثر استقطااب لالستثمار األجنيب املباشر هي كل من  (2)نالحظ من خالل الشكل 

التدفقات كان من نصيبها سواء قبل األزمتني املالية العاملية  حجم بلجيكا فرنسا وأملانيا فاجلزء األكرب من
 ارملي 2302,34حوايل  2007-2004والديون السيادية أو أثناءها حيث سجلت بلجيكا خالل الفرتة 
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دوالر، لكن مع ظهور مليار  173,12دوالر تليها أملانيا حبوايل  ارملي 119,48عدها فرنسا حبوايل دوالر وب
األزمة املالية العاملية اليت أدت إىل عدم االستقرار االقتصاد العاملي وضعف الطلب العاملي أدى إىل تراجع 

يف  %76.9بنسبة  2007-2004مقارنة ابلفرتة  2009-2008خالل الفرتة  املباشر االستثمار األجنيب
  .الذي ميز تلك الفرتة االقتصادييف أملانيا وهذا متاشيا مع الركود  %81.5يف فرنسا و %42.8بلجيكا و

األجنيب املباشر يف االخنفاض يف كل من بلجيكا وفرنسا إىل  االستثمارحجم  استمر 2010يف عام 
بينما أملانيا سجلت ارتفاعا يف تدفقات االستثمار االجنيب  على التوايل، دوالر ارملي 13,89و 43,23

لصالبة االقتصاد األملاين وجاذبيته لالستثمار مقارنة ابلدول األعضاء  دوالر ارملي 65,64املباشر وصل إىل 
 املخاوف وتنامي القلق من حالة نشأتأزمة الديون السيادية يف منطقة اليورو  انتشار، لكن مع األخرى

الوارد األجنيب عرفت تدفقات االستثمار لذلك ، 2008 غرار عام اقتصادي جديد على كساد حدوث من
تراجع كل من الناتج الداخلي اإلمجايل واملتغريات االقتصادية الكلية  نتيجة 2012-2011 عامي تراجعا يف

 %91.6اضا بنسبة وهو ما أثر على جاذبية املناخ االستثماري يف كل بلجيكا وفرنسا وأملانيا مسجلني اخنف
 .على التوايل% 58.3و% 46.3و

 ووصوهلا السيادية ديوهنا إيرلندا، إيطاليا، اليوانن، اسبانيا وقربص فمع تفاقم أما كل من الربتغال،
 املالية األسواق من التمويل على حصوهلا صعوبة إىل إضافة مسبوق، غري مايل عجز مع حرجة ملستوايت

اإلستحقاق، فقد سجلت  عند ديوهنا سداد على قدرهتا مدى حول السائدة والشكوك التوقعات ظل يف
تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد نتيجة فقداهنا لثقة املستثمرين وسحب  حجم تراجعا كبريا يف

االستثمارات األجنبية منها، وقد بينت أزمة الديون السيادية مدى ضعف اقتصادايت هذه الدول املتعثرة، 
استفادت يف األول من انضمامها ملنطقة اليورو يف جذب املستثمرين األجانب نتيجة اخنفاض أسعار  حيث

الصدارة يف دول اجلنوب يف جذب  تحتلا فإسبانياالفائدة وابلتايل إطالق مشاريع استثمارية ضخمة 
دوالر متبوعة إبيطاليا حبوايل  ارملي 144,84حوايل  2007-2004االستثمار األجنيب مسجلة خالل الفرتة 

دوالر لتحتل قربص املركز قبل األخري يف هذه اجملموعة  ارملي 18,72دوالر مث الربتغال حبوايل  ارملي 129,84
سجلت تدفقات سالبة لالستثمار نتيجة تصفية أين دوالر، ويف املركز األخري إيرلندا  ارملي 6,31حبوايل 
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 ارملي 24,7مسجلة حوايل  2007عام  ا يفلتحقق حتسن 2006ية إىل غا 2004 عام االستثمارات من
 دوالر.

عرفت اسبانيا ارتفاعا يف تدفق االستثمار األجنيب بنسبة  2008عام لمع بداية األزمة املالية العاملية 
بعد أتثرها ابألزمة املالية  %86.4حبوايل  2009، لتعرف اخنفاضا كبريا يف عام 2007مقارنة بعام  19.8%

 2008 عام يرلندا فقد سجلت يفإعاملية وارتفاع نسبة الديون السيادية ما أثر على مناخها االستثماري، أما ال
االجنيب املباشر لتأثرها ابألزمة املالية العاملية لكن سرعان ما عرفت حتسنا ابتداءا من  لالستثمارتدفقا سلبيا 

 يف السنوات املوالية. استمر 2009عام 
ليصل يف عام  2009وانن بدأ تدفق االستثمار األجنيب يف اإلخنفاض ابتداءا من عام أما ابلنسبة للي

دوالر، وهذا نتيجة  ارملي 0,32إىل أدىن مستوى له منذ اإلنضمام ملنطقة اليورو مسجال ما قيمته  2010
احلكومي وهذا لتصنيف االئتماين للدين اأزمة الديون السيادية اليت خلفت مؤشرات سلبية لالقتصاد وختفيض 

 ما انعكس سلبا على املناخ االستثماري لليوانن.
مقارنة بعام  %19.8بنسبة  2008أما الربتغال فقد عرفت منوا يف تدفق االستثمار األجنيب يف عام 

نتيجة التأثر أبزمة الديون السيادية والركود الذي  %54.4، لكن سرعان ما سجلت اخنفاضا بنسبة 2007
 سجل ارتفاعا متواصال. 2010غال ومنطقة اليورو ككل، لكن ابتداءا من عام عرفه اقتصاد الربت

أما ايطاليا من أكرب املتأثرين ابألزمة املالية العاملية حيث سجلت تدفقات سالبة لالستثمار يف عام 
دوالر نتيجة تصفية االستثمارات بعد الركود الذي عرفه االقتصاد اإليطايل،  ارملي 10,83-بقيمة  2008

دوالر، ولكن  ارملي 34,32ليصل  2011إىل غاية  2009 عام ليتحسن حجم تدفقات االستثمار الوارد من
متاشيا مع الوضع االقتصادي الذي  2011مقارنة بعام  %99.7اخنفض بنسبة كبرية جدا  2012يف عام 

 مس منطقة اليورو.
ية يف منطقة جنوب أورواب، أما قربص اليت تعترب من أضعف الدول استقطااب لالستثمارات األجنب

حققت منوا متزايدا يف حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر  2008فمنذ انضمامها ملنطقة اليورو يف عام 
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سجلت تدفقا  2011دوالر، لكن يف عام  ارملي 39,6دوالر إىل  ارملي 2,44من  2010 عام إىل غاية
حتسن حجم  2012دوالر متأثرة أبزمة الديون السيادية يف اليوانن، مث يف عام  ارملي 21,41-سالبا بقيمة 

دوالر، لكن مع إعالن قربص عن عجزها عن سداد ديوهنا وطلب املساعدة املالية  ارملي 7,34التدفقات إىل 
دوالر متاشيا مع  ارملي 12,57-سجلت تدفقا سلبيا وتصفية االستثمارات بقيمة  2013يف بداية عام 

 الوضع االقتصادي يف البلد.
دول جنوب منطقة اليورو انعكست سلبا على مناخها يف األخري أزمة الديون السيادية اليت مست 

االستثماري ما جعل املستثمرين يتجهون إىل مناطق أخرى أكثر استقرارا سواء يف منطقة اليورو أو دول 
 أخرى خارج االحتاد األورويب.

 أثر إجراءات حل األزمة على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد يف منطقة اليورو: 3.4

إن اخلطوات اليت اختذت يف منطقة اليورو من أجل حل أزمة الديون السيادية من خالل اتباع سياسات 
جبارية على الدول إ نقدية توسعية وسياسات التيسري الكمي إضافة إىل برامج اإلنقاذ املايل وسياسات تقشفية

وحتقيق بعض األهداف املسطرة  اقتصاداهتااملتعثرة اليت قامت بتطبيق خمتلف شروط املساعدات وإعادة تنظيم 
حيث عرفت أحجام (( 1) )حسب الشكل رقم 2014جعل املنطقة تعرف بعض االنتعاش بداية من عام 

 بعض ، وهذا راجع إىل عودة2015يف عام  %85.7تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة منوا بنسبة 
رج ااالستقرار االقتصادي ملعظم الدول األعضاء ما سهل من استقطاب املستثمرين األجانب من داخل أو خ

 يف منطقة اليورو:عضو تدفقات كل والشكل املوايل يوضح  منطقة اليورو.
 .2016-2013 خالل الفرتة اليورو : تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل دول منطقة3الشكل 

 http://unctadstat.unctad.org ابإلعتماد على احصائيات األونكتاد: من إعداد الباحثنيصدر: امل
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احتلت الصدارة يف  2016و 2013،2014أن هولندا يف عام ( 3رقم )نالحظ من خالل الشكل 
على التوايل من حجم تدفق  %30.8و %26.3 ،%20.6استقطاب االستثمار األجنيب املباشر حيث متثل 

تصحيح تليها إيرلندا فبعد برانمج املساعدة الذي حتصلت عليه من أجل  ملنطقة اليورو، األجنيب االستثمار
 دي ساعد على جلب املستثمرين األجانبقتصااالنتعاش مستوى من االاستطاعت أن حتقق  وضعها املايل

دوالر حيث  ارملي 100,54مسجلة ما قيمته  2015، حيث احتلت الصدارة يف عام واستعادة ثقتهم
 .2015-2013خالل الفرتة  %123حققت منوا قدره 

% 64.5بنسبة  2014نيب املباشر يف جبينما فرنسا وأملانيا سجلتا اخنفاضا يف تدفق االستثمار األ

 %182.2سجلتا منوا كبريا بنسبة  2015، لكن يف عام 2013على التوايل مقارنة بعام % 92.4و
سجلتا اخنفاضا يف حجم التدفقات مقارنة ابلسنة السابقة بنسبة  2016، مث يف عام على التوايل% 3447و

 على التوايل. %69.96و 33.88%
 األجانب عرفت تدفقا سالبا يف أما بلجيكا فبعدما كانت حتتل الصدارة يف استقطاب املستثمرين

 33,1لتسجل تدفقا قدره  2016و 2015 يليعاود االرتفاع يف عام ،دوالر ارملي 8,7- قدر 2014 عام
 مليار دوالر.

 أما ابلنسبة للدول اليت حتصلت على املساعدات املالية شهدت التطورات التالية:
مسجلة نسبة  2015-2013عرفت اخنفاضا يف حجم االستثمار األجنيب املباشر خالل الفرتة  سبانيا:إ

 .2015مقارنة بـعام  %101.8سجلت منوا قدره  2016لكن يف عام  ،%71.9اخنفاض قدرها 
مسجلة  2016-2013عرفت ارتفاعا متواصال يف حجم االستثمار األجنيب املباشر خالل الفرتة  الربتغال:

ما يعكس مدى اجيابية اإلصالحات االقتصادية اليت قامت هبا الحتواء األزمة ما  ،%127و قدرها نسبة من
 ساهم يف عودة بعض االنتعاش وإعادة جذب املستثمرين األجنبيني.

 2,81من  2015-2013عرفت اخنفاضا متواصال يف حجم االستثمار األجنيب املباشر خالل الفرتة  اليوانن:
دوالر أي تصفية االستثمارات وهذا نتيجة  ارملي 0,28-دوالر إىل غاية تسجيل تدفقات سالبة قدرها  ارملي
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يف عام  اثلثة الوفاء ابلتزامات الديون بعد حصول اليوانن على مساعدة مالية عن تزايد املخاوف من العجز
، لتحقق بعد ذلك الستثماريما انعكس سلبا على املؤشرات االقتصادية وهذا كله أثر على املناخ ا 2015

 مليار دوالر. 3,12تدفقا لالستثمارات األجنبية املباشرة بقيمة  2016يف 
املباشر تزايدا مستمرا بعد بعد حصوهلا على املساعدة املالية عرف حجم تدفقات االستثمار االجنيب  قربص:

 ارملي 4,13 ل تدفقا قدرهتسجلمليار دوالر  12,57بقيمة  2013أن عرفت تصفية لالستثمارات يف عام 
 .2016 عام دوالر يف

سبق فإن برامج اإلنقاذ وسياسات احتواء أزمة الديون السيادية سامهت بشكل أو آبخر  من خالل ما
يف عودة ثقة املستثمرين األجانب يف املناخ االستثماري استجابة للتطورات االقتصادية اليت شهدهتا منطقة 

أدى إىل تدفق رؤوس األموال يف شكل استثمارات أجنبية مباشرة إىل الدول اليورو وعودة االنتعاش ما 
 .وهذا ما ينفي الفرضية املطروحة ،األعضاء يف املنطقة سواء دول اجلنوب أو دول الشمال

 خامتة: .5
شكلت أزمة الديون السيادية األوروبية هتديدًا للمنظومة االقتصادية واملالية ملنطقة اليورو، اليت كان 

األجنيب املباشر  االستثمارهلا أتثرياً كبرياً على املتغريات االقتصادية الكلية، ما ساهم يف تراجع حجم تدفقات 
 .الوارد ملنطقة اليورو مبعدالت كبرية

املالية وأتثريها املعاكس على النشاط االقتصادي ملنطقة اليورو،  االضطراابتحلد من الحتواء األزمة وا
 االستقرارطرح اإلحتاد األورويب جمموعة من الربامج والسياسات واختاذ تدابري وقائية من خالل إنشاء صندوق 

ول األعضاء اليت تعاين من املايل األورويب املؤقت وآلية االستقرار األوروبية الدائمة كأجهزة حلل مشاكل الد
صعوابت اقتصادية من خالل تقدمي مساعدات مالية مقابل االلتزام بسياسة تقشفية، إضافة إىل قيام البنك 
املركزي األورويب بتبين جمموعة من اإلجراءات إلدارة األزمة ابإلعتماد على السياسة النقدية التوسعية وسياسة 

ر اإلجيايب يف عودة استقطاب االستثمارات األجنبية يف دول منطقة التيسري الكمي، كل هذا كان له األث
 .اليورو بدرجات متفاوتة

 مت التوصل للنتائج التالية: ههذ دراستنامن خالل ما تقدم يف 
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 مع اإلدارة وسوء النقدي اإلحتاد تصميمبناء و  يف عيوبنقائص و  نتيجةكانت   اليورو منطقة أزمة إن -
  .اليورو منطقة بلدان لبعض املتهورة املالية السياسات

ما أدى إىل عدم  ،اليورو ملنطقة العامة املالية تدهور إىل أدت 2008لعام  العاملية املالية األزمةتداعيات  -
 عدم قدرهتا على الوفاء ابلتزاماهتا.عن عالن اإلصمود بعض الدول األعضاء و 

 اهليكلية اإلصالحات غياب فمع اليورو منطقة يف اإلختالل ظهور إىل أدىجتانس دول اإلحتاد  عدم إن -
 من اليورو مبنطقة عضويتها نتيجة منخفضة فائدة أبسعار القروض على حصوهلا سهولة تستغل جعلها
 .العام والدين العام العجز نسبة يف املستمر النمو إىل أدى ما هذا العام اإلنفاق أجل

 الربتغال، اليوانن،( األعضاء الدول جعل بعض األوروبيةسندات ال على الفائدة معدالت ارتفاع إن -
 ما التمويل، عادةإو  الالزمة احتياجاهتا متويل أجل من قرضنيمإجياد يف  صعوبةجتد  )قربص إيرلندا، إسبانيا،

 .مالية مساعدات طلب إىل واللجوء ديوهنا تسديد عن عجزها إىل أدى
بشكل مؤقت  األورويبرار املايل اإلستق صندوق إنشاء مت األوروبية السيادية الديون أزمةحماولة الحتواء  -
 مقابل صارمة تقشفية سياسات بتطبيق املتعثرة الدول لتزاما مع األوروبية، راراإلستق آبلية تعويضه ومت

 .املالية املساعدات
مع احرتام  السيادية الديون ألزمة السلبية التداعيات من التخفيف يف األورويب املركزي بنكال مسامهة -

، حيث اختذ سلسلة من التدابري الرامية إىل احلد من التقلب يف يقوم بتمويل الدين السيادي مباشرة أالشرط 
األسواق املالية وحتسني السيولة ابالعتماد على السياسة النقدية التوسعية وسياسة التيسري الكمي من خالل 

 للدول األعضاء املتعثرة.شراء أوراق مالية قصرية وطويلة األجل 
تداعيات عديدة مست أغلب اقتصادايت الدول كان هلا أزمة الديون السيادية يف منطقة اليورو  إن  -

حالة ركود طويلة  ةسجلماألعضاء وبدرجات متفاوتة الشدة، وانعكست سلبا على مؤشرات االقتصاد الكلي 
 األمد، وبدوره أتثر االستثمار األجنيب املباشر من جراء هذه األزمة.

ضعف دول املنطقة يف استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تسعى من خالهلا إىل حتقيق أهداف اقتصادية  -
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لجأ إىل التمويل اخلارجي ، األمر الذي جعلها تيف بداية أزمة الديون السيادية عجزت املوارد احمللية عن حتقيقها
  ما زاد من أتزم الوضع املايل هلذه الدول. وبتكاليف مرتفعة

شهدت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخنفاضا معتربا خالل سنوات األزمة نتيجة التطورات اليت  -
 .معدالت النمو االقتصادي ومعدالت البطالة والتضخميف مست منطقة اليورو من اخنفاض 

ساهم يف لبعض الدول األعضاء يف منطقة اليورو  زايدة الشكوك حول الوضع املايلو لة عدم التأكد حا -
 للمنطقة. تشويه املناخ االستثماري

أزمة الديون القوية من صدمة ال عقباسرتجعت منطقة اليورو بعضا من عافيتها  2014 عامابتداءا من  -
أدى إىل عودة االستقرار االقتصادي ملعظم  ئهاالضرورية الحتواواإلجراءات  بعد اخلطط الضخمةفالسيادية 

واستعادة  رج منطقة اليورواالدول األعضاء ما سهل من استقطاب املستثمرين األجانب من داخل أو خ
 بعض من ثقتهم.

خالل الفرتة املمتدة  %37.11عرفت أحجام تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة نسبة منو قدرت بـ  -
على الرغم من أن الدول اليت حتصلت على املساعدات املالية )اسبانيا، الربتغال،  2016و 2014بني عام 
استثمارات مبعدالت ضعيفة مقارنة مع دول الشمال كبلجيكا، أملانيا وفرنسا اليت حتتل  تستقطباقربص( 

 يون والعجز العام ما أثر على مناخها االستثماري.الصدارة. أما اليوانن فمازالت تتخبط من تداعيات الد
متصدري أهم على الرغم من تضرر اقتصاد منطقة اليورو أبزمة الديون السيادية إال أهنا الزالت من بني  -
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 ملخص
مهية املوارد املادية فاقت أ إن تواجد املوارد غري امللموسة يف املؤسسة أصبح أمرا حتميا كون أمهيتها

ملؤسسة اجلزائرية، ومدى ا، وقد هدفت هذه الدراسة إىل معرفة واقع املوارد غري امللموسة يف )امللموسة(
ة بوالية سطيف وتتمثل هذه الدراسة يف عينة من مؤسسات املنطقة الصناعي االهتمام ابالستثمار فيها، ومتت

 .وكيميائية، مؤسسة الابلالعينة يف مؤسسة إيريس، مؤسسة مشروابت مامي، املؤسسة الوطنية للصناعة الكهر 
 تسيري عملياهتا بدرجة يفوأظهرت النتائج أن املؤسسات حمل الدراسة تستخدم املوارد غري امللموسة  

داء وحتقيق مكاسب كرب من املتوسط، كما أظهرت وعي هذه املؤسسات بضرورة تلك املوارد يف رفع اآلأ
 .واردها غري امللموسةمستقبلية يف حالة االستثمار فيها، فهي على العموم تستثمر بدرجة متوسطة يف م

 .وسلممغري  .ستثمار، ا.بشريال .الامل .، رأس.وسةملمغري  .واردم: احيةمفتلمات ك
 .JEL: E22 ،J24 اتتصنيف

Abstract: 

type of resources, and the study was conducted on a sample of firms in 

the industrial zone of  Setif, these firms are : IRIS, MAMI, ENPEC, LA 

BELLE. 

The result of this study shows that the chosen firms are using intangible 
__________________________________________ 
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resources in management and operating more than average, The  study also 

shows that the firms are conscious of the need for these resources to raise 

performance and achieve future gains in the case of investing in them. They 

generally invest in a medium degree in their intangible resources. 

Keywords: Intangible resources; Human capital; Intangible investment. 

Jel Classification Codes: E22, J24. 

  :مقدمة .1
والتغلب ح والنجاحات طرق فعالية للظفر ابألرابلقد سعت املؤسسات منذ ظهورها إىل معرفة أكثر ال

ل واآلالت الفعالة أو ما على املنافسني، ففي البداية كان التنافس ينصب حول الظفر أبكرب عدد من العما
لربح وامليزة التنافسية، لكن االعناصر هي اليت جتلب  وسة ) املادية ( ضنا منهم أبن هذهامللم تسمى املوارد

ألكثر فعالية للمؤسسة ابعد فرتة وحني بدأت األحباث حول إظهار أمهية العنصر البشري تبني أن القيمة 
عات اجنر منها إبداواليت سة، سواليت تؤدي إىل التميز هي استغالل معارف األفراد مث حتويلها إىل معرفة للمؤ 

فضلها تطورت املؤسسات تلك املعرفة ولدت املوارد غري امللموسة اليت بوكفاءات وجودة يف املنتجات، و 
 املؤسسة يف السوق.  ياس لنجاحالتكنولوجيا وأصبحت مقوازدادت براءات االخرتاع وأوصلتنا إىل عامل املعرفة و 

هذا ما أكدته إلنتاجية والنمو، ايزيد يف أمهية ابلغة كونه  اذاالستثمار يف املوارد غري امللموسة  عترباو 
طوير مواردها غري تؤسسات وخاصة الكربى واملتوسطة إىل امل أسفر عن ذلك سعيفقد  ،جتارب الباحثني

ملنافسة واليت ستكون اامللموسة من أجل احلصول على كفاءات وأسرار إنتاجية ال تتواجد لدى املؤسسات 
ري امللموس من عدمه غمفتاح لنجاحها، ونظرا هلدف هذا البحث الذي يسعى إىل معرفة تواجد االستثمار 

قع االستثمار غري امللموس واما يف املؤسسة اجلزائرية، وبناء على ما سبق متحورت اإلشكالية الرئيسية يف: 
  اجلزائرية؟ االقتصادية يف املؤسسة

 ذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية: يطرح من هو 

 وارد غري ملموسة يف املؤسسة حمل الدراسة؟امل ما هو مستوى تواجد -
 هل حتسن املوارد غري امللموسة يف أداء املؤسسة؟ -
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 هل يتم اإلنفاق على هته املوارد إن وجدت؟ -
 :فرضيات الدراسة 1.1

 عملياهتا؛تستخدم املؤسسة املوارد غري امللموسة يف تسيري  -

 تستثمر املؤسسة بشكل معترب يف املوارد غري امللموسة؛ -
 :هداف الدراسةأ 2.1

 هتدف هذه الدراسة إىل:

 معرفة أدبيات املوارد غري امللموسة واالستثمار فيها؛ -
 إظهار أمهية الكفاءة االقتصادية وخاصة رأس املال البشري؛ -
 على مستوى املؤسسة اجلزائرية؛تشخيص واقع املوارد غري امللموسة واالستثمار فيها  -
 :نهجية الدراسةم 3.1

على املنهج الوصفي التحليلي، الذي حيلل واقع املوارد غري امللموسة  الدراسة هذه مت االعتماد يف
واالستثمار فيها يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، مدعما ابجلانب التطبيقي الذي مت االستعانة فيه أبدوات 

 .إحصائية الختبار فرضيات الدراسة
 . مقاربة املوارد غري امللموسة2

ن سواء و سعى الباحثف، (intangibles) يف أحباث الالملموسات عرفت السنوات األخرية تصاعد 
 سة وعلى الناتج اإلمجايل للدولة،كانوا اقتصاديني أو حماسبني إىل إظهار أمهية هذه املوارد يف قيمة املؤس

جمموعة على هذه املقاربة تقوم حيث  من النظرية القائمة على املوارد، اتعترب جزء مقاربة املوارد غري امللموسةف
من العناصر تتمثل يف: املعرفة، الكفاءة، رأس املال البشري، البياانت احملوسبة، اإلبداع، وعالقات الزابئن، 
هذه العناصر تعترب أساسية يف بناء املوارد غري امللموسة، فهي تتصف ابلندرة والقيمة، كما أهنا غري متجانسة 

جمموعة  Charles Hultenحدد قد املنافسني، و  وترتاكم مع الوقت، ويصعب فهمها وتقليدها من طرف
هنا املوارد اليت تنطوي عادة على تطوير املنتجات أو عمليات حمددة أو تستثمر يف أباملوارد غري امللموسة 
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القدرات التنظيمية، أو إنشاء أو تعزيز املنتجات اليت تضع املؤسسة موضع التنافس يف بعض األسواق 
(Janathan & Stian, 2018, p. 5) وابلرغم من اتفاق الباحثني حول خصائصها وتصنيفها إال أنه ال ،

توجد حماوالت لتحديد وتعريف مجيع املوارد غري امللموسة بشكل منهجي يف إطار واحد، لذلك سنأخذ 
 بعض املفاهيم اليت تساعدان على فهم املوارد غري امللموسة.

على أهنا: خمزون من املعلومات اإلسرتاتيجية واألصول غري امللموسة  Teece, Davidعرفها كل من  
كما جند  (Teece & David, 2013, p. 1) اليت ميكن للمؤسسة توظيفها عند احلاجة لتحقيق أهدافها

من الوجود غري املادي املستخدم أو احملتمل استخدامه  شيءوالذي يقول فيها أبهنا: كل  Thomasتعريف 
ألي غرض قابل للتجديد بعد االستخدام، فقد ينقص أو يظل أو يزيد يف الكمية واجلودة أثناء استخدامه 

(Diefenbach, 2006, p. 5)ها قيمة املوارد ، كما عرفت على أهنا: املوارد الفكرية اليت تتجاوز قيمت
األخرى اليت تظهر يف امليزانية العمومية، وتتكون هذه املوارد من نوعني: بشري: هو مصدر االبتكار والتجديد، 

)العنزي و سامل،  هيكلي: هو املساند للمورد البشري مثل نظم املعلومات وقنوات السوق وعالقات الزابئن
  . (135، صفحة 2013

توضح هذه املفاهيم أن املوارد غري امللموسة هي عبارة عن خمزون مرتاكم من املعارف واملعلومات 
القابلة للتجديد واملتواجدة لدى املورد البشري واملؤسسة على حد سواء واليت يتم توظيفها يف احتياجات 

األمر كان الرتكيز  املؤسسة، فضال عن ذلك فقد مت تصنيف وحتديد فئات هلذه املوارد، حيث يف ابدئ
منصب حول االبتكار والبحث والتطوير مث بدأت إضافة عناصر أخرى كاليت حددهتا منظمة التعاون والتنمية 

 (Young, 1998, p. 4)إىل ست فئات متثلت يف:  1992عام  (OECD)االقتصادية 
ابحلاسوب وحتتوي هذه الفئة على )الربامج، قواعد البياانت الكبرية،  كل ما له عالقة  األوىل: وهيالفئة  -

 خدمات احلاسوب األخرى(؛
والتطوير، التصميم واهلندسة، نظم  البحث)على الفئة الثانية: تتمثل يف اإلنتاج والتكنولوجيا، واليت حتتوي  -

 مراقبة اجلودة اجلديدة، براءات االخرتاع والرتاخيص، املعارف العملية(؛
التدريب، التعلم ابملمارسة، أنشطة لتحسني  )تنظيمالفئة الثالثة: تتمثل يف املوارد البشرية وحتتوي على  -
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 ة(؛الصحة وحتفيز القوى العاملة، مكافآت مقابل األفكار املبدع
جديدة يف تنظيم املؤسسة، إنشاء  )طرقحتتوي هذه الفئة على و الفئة الرابعة: تتمثل يف تنظيم املؤسسة  -

 شبكات، أساليب عمل جديدة يف الشؤون اإلدارية واملالية(؛
السوق، العالمات التجارية، اإلعالن،  )حبوثالفئة اخلامسة: تتمثل يف التسويق واملبيعات وحتتوي على  -

 مز املؤسسة، قائمة الزابئن، شهادة املنتج واجلودة، الشهرة التجارية(؛اسم ور 
الفئة السادسة: تتمثل يف الصناعات احملددة، واليت حتتوي على )استكشاف املعادن، الرتفيه واألعمال  -

 األدبية والفنية(؛
االجتهاد يف حتديد هذه الفئات املذكورة أعاله تعرضت النتقادات مما أدى ابلباحثني واملمارسني إىل  

إطار شامل هلا واالتفاق عليها، وقد مت حتديدها إىل ثالث جمموعات، حيث أن كل جمموعة تشمل ابختصار 
 -امللكية املبتكرة،  - الربامج احملوسبة، -موسة، وتتمثل هذه اجملموعات يف: وبشكل دقيق املوارد غري املل

كما أن ، (Corrado, Haskel, Jona-Lasinio, & Iommi, 2018, p. 14)الكفاءات االقتصادية 
هذه الفئات تعترب مؤشرات يتم من خالهلا قياس موارد املؤسسة غري امللموسة، عالوة على ذلك ميكن حتديد 

 ثنا.االستثمار من خالهلا، وهبذا سنعتمد عليها كمؤشرات قياس يف حب
 ,Corrado & all) ورها على فئات ميكن وصفها كاآليتوهذه اجملموعات الثالث حتتوي بد

2015, p. 9): 
 الربامج احملوسبة: واليت تضم الربامج وقواعد البياانت؛  -
امللكية املبتكرة: حتتوي على البحث والتطوير، الرتفيه والتصميم، التنقيب على املعادن، حقوق النشر  -

 ؛(Hao, Vlad, & all, 2009, p. 5)والتأليف 
 البشري؛الكفاءات االقتصادية: وتضم كال من العالمات التجارية، رأس املال التنظيمي، رأس املال  -

وزمالؤه أن الكفاءات االقتصادية هي أهم جمموعة يف جمموعات املوارد غري امللموسة  Corradoواعترب 
حيث أوضح أن إمجايل االستثمار يف الكفاءات االقتصادية يكون اكرب من الفئات األخرى جمتمعة، وهذا 
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وال يتم استخدامها فلن يكون هناك راجع إىل كوهنا حتتوي على املعرفة، فهذه األخرية إن مل تكن موجودة 
متيز وال ميزة تنافسية، ألنه يتم نقلها من املورد البشري أو إىل املورد البشري، فهو ميثل رأس املال البشري 

بدراسة استقصائية الكتشاف املوارد غري  Hallالذي يشمل بدوره املعرفة التقنية واإلبداع، ويف هذا قام 
األعمال، حيث وصل إىل نتيجة مفادها أن معرفة املورد البشري، ومسعة املؤسسة امللموسة احلامسة يف جناح 

 .(Kamasak, 2013, p. 67)واملنتج والثقافة التنظيمية تعترب أهم املوارد اليت تساهم يف جناح املؤسسة 

مواردها غري امللموسة يف املكان  على غرار ذلك فاملؤسسة إن أحسنت التحكم يف معارفها ستوظف
الصحيح، ألهنا إن مل توجه مواردها يف النشاط املناسب سيحدث خلل يف ذلك ولن حتقق املنفعة املتوقعة، 
وهبذا فإن املعرفة تساهم يف البنية التنظيمية جلعلها أكثر كفاءة، كما أهنا تساهم يف الوصول إىل الزابئن وحتديد 

 .كال من البحث والتطوير والتصميم، والربامج املنجزة، لذلك تعترب منفعة يف حد ذاهتاتوقعاهتم، ويقوم عليها  
 د غري امللموسة ورأس املال البشريالتكامل بني املوار  .3

من املعروف أن رأس املال البشري ينمو ويتطور من خالل التعلم ابملمارسة وتدريب املوارد البشرية 
بشكل مستمر وغريها من العوامل اليت توصله إىل مفهوم رأس املال، فهو يعرف على أنه " العامل البشري 

 ,Armstrong)عها املميز" يف املؤسسة والذي جيمع بني الذكاء واملهارة واخلربة اليت متنح املؤسسة طاب

2006, p. 7)  ،اح إن رأس املال هذا يتكون من األفراد الذين يعملون يف املؤسسة واليت تعتمد عليهم يف جن
الذي ميكن أن يضمن  البتكارياعملها، فاملورد البشري لديه القدرة على التعلم واإلبداع وتقدمي التوجه أ

للمؤسسة البقاء على املدى الطويل، ومن أهم الصفات األساسية املتواجدة يف رأس املال البشري هي املعرفة 
واإلبداع، وكما ذكران سابقا فهذين العنصرين مها أهم العناصر اليت تقوم عليها املوارد غري امللموسة، حيث 

ة هي أهنا ختص شخص معني، ومن مث فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا أن اجلودة اخلاصة املشرتكة يف هذه األخري 
ابملورد البشري، ملا حيتويه من معارف ضمنية تعتمد على مهارات وقدرات الفرد، وقيم وأهداف فردية، الصحة 

 .(Diefenbach, 2006, p. 6) الشخصية والرفاهية والقوى العاملة، املؤهالت والشهادات الرمسية
وابلرغم من اعتبار رأس املال البشري حمور من حماور الكفاءة االقتصادية إال أن أمهيته تبني اتصاله 
جبميع املوارد غري امللموسة، ألنه خمزون مرتاكم من املهارات والقدرات واملوهبة وهذا ما يؤهله للتعامل مع 
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امللموسة، وعلى غرار ذلك فإن املؤسسة هي من تقوم بتفعيله خمتلف موارد املؤسسة سواء امللموسة أو غري 
من خالل خلق بيئة تساعد على إنشائه وتطويره واستخدامه، لكن األهم يف هذا أن لكل فرد ميزاته اخلاصة 
اليت متيزه عن غريه، أي ال تستطيع املؤسسة إنشاء رأس مال بشري لديه نفس القدرات والكفاءات، ستخلق 

توزيع املهام ولن تصل إىل ما تصبو إليه لذلك إن أحسنت وضع الفرد املناسب يف املكان  هبذا مشكل يف
 املناسب ستولد إرادات انفعة هلا وستحقق اهلدف املبتغى من رأس املال هذا.

وابلتايل فإن رأس املال البشري يكمل املوارد غري امللموسة من خالل أنه يقوم مثال بصناعة الربامج احلاسوبية  
للمؤسسة، وإعداد قواعد البياانت وهذا طبعا مبساعدة بعض املوارد األخرى، كما أن من األساسيات اليت 

أن هذا احملور يؤثر ويتأثر به حيث يستغل يقوم عليها البحث والتطوير هي معارف رأس املال البشري، فنجد 
معارف الفرد الضمنية وحيوهلا إىل معارف صرحية يتعلم منها أفراد آخرين، أيضا حمور التصميم ينشأ مبهارة 
وإبداع رأس املال البشري الذي ميكن املؤسسة من احلصول على تصاميم جيدة منافسة، كما أن العالقة مع 

رأس املال البشري الداخلي للمؤسسة، وهكذا دواليك فهو هبذا يعترب أهم مورد  الزابئن ترتبط ابلتعامل مع
يف املوارد غري امللموسة ويف موارد املؤسسة أمجع، وهو ال يعترب جزء من الكفاءات االقتصادية فقط وإمنا هو 

وقد قمنا إبعداد شكل مبسط ليظهر لنا التكامل بني رأس املال البشري واملوارد غري   مكمل لكل الفئات.
امللموسة، حيث يبني لنا وجود تشابك بينهما فرأس املال البشري يعترب جزء من املوارد غري امللموسة وابلتايل 

 وابلتايل فهو يؤثر فيها. هو يتأثر هبا، وكل فئة من املوارد غري امللموسة يكون يف مضموهنا رأس مال بشري، 
 تكامل رأس املال البشري مع املوارد غري امللموسة: 1الشكل 

 
 
 
 
 

 نيمن إعداد الباحثاملصدر: 

 موارد غري امللموسة
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كما أكدت بعض األحباث يف هذا اجملال االرتباط القوي بني املوارد غري امللموسة ورأس املال البشري،   
حيث جند أن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية قد صرحت أبن البحث والتطوير يؤدي إىل التعلم ابملمارسة 

ما يؤكد  ، وهذا(Young, 1998, p. 3)رية ) التعلم من وإىل الفرد( والذي يؤدي بدوره إىل تنمية املوارد البش
 .على أن رأس املال البشري يؤثر ويتأثر ابملوارد غري امللموسة

إىل تواجد عالقة قوية بني املوارد غري امللموسة واملوارد البشرية، حني   Michaelكما توصلت دراسة   
قام يف جتربته بدمج املوارد اليت تعتمد على املعرفة مع املؤهالت املتاحة لألفراد، وقد توصل إىل أن هذا اجلانب 

ة وجود عالقة قوية يساهم يف املخزون العام للمعرفة املرتاكمة أي أنه استثمار، فقد أكدت نتائجه اإلمجالي
بشكل خاص بني االستثمارات غري امللموسة يف جمال البحث والتطوير والنوع األساسي من املوارد القائمة 

، أي أن رأس املال البشري يساهم بشكل فعال (Peneder, 2002, pp. 123-128) ة على املعرفة البشري
االستثمار يف املعرفة البشرية يولد لنا رأس كون أن ستثمارات املوارد غري امللموسة،  ئج إجيابية اليف حتقيق نتا

 مال بشري ممكن من التعامل اجليد مع كامل املوارد والظروف احمليطة ابملؤسسة.
 ويعترب اإلنفاق على رأس املال البشري استثمارا حقيقيا يدعم االستثمار غري امللموس والذي بدوره

٪ من إمجايل النمو يتحقق 8يدعم االستثمار اإلمجايل للمؤسسة، وعلى ضوء ذلك أظهرت الدراسات أن 
٪ الباقية تتحقق من خالل رأس املال املعريف أو اقتصاد املعرفة الناتج عن  92بسبب املوارد امللموسة بينما 

 ,Corrado, Hulten, & Sichel, 2009)االرتباط بني االبتكار ورأس املال البشري واكتساب املعرفة 

p. 683)  حيث يتم قياس مقدار املؤسسة اليت تنفق على رأس ماهلا البشري ابستخدام اإلنفاق على التدريب
كما يتم توجيه رأس املال البشري حنو البحث والتطوير   (Hao, Vlad, & all, 2009, p. 8)املهين املستمر 

الذي ميكنه من خلق األفكار ودعمه لتحقيق اإلبداع واالبتكار، فإذا تزامن التدريب مع البحث والتطوير يف 
 نفس اجملال هنا تزداد كفاءات رأس املال البشري يف اإلبداع واالبتكار.

 االستثمار يف املوارد غري امللموسة. 4
رب اإلنفاق على املوارد غري امللموسة استثمارا، ويف هذا سعى الكثري من الباحثني إىل وضع حتديد يعت

دث منو  واضح هلذا االستثمار، فقد بينت الكثري من الدراسات أن االستثمار يف املوارد غري امللموسة حيح
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حت أن هذه االستثمارات اقتصادي سواء على مستوى املؤسسة أو على الناتج احمللي اإلمجايل، كما وض  
يكون بعضها عبارة عن أفكار تكنولوجية جديدة، وبعضها أنواع أخرى من األفكار كتصميم املنتجات 
اجلديدة، وأيخذ البعض شكل عالقات دائمة، والبعض منها معلومات مقننة ، فكل هذه تشرتك يف كوهنا 

، وقد (Janathan & Stian, 2018, p. 22)غري مادية وابلتايل يطلق عليها االستثمار غري امللموس 
وزمالؤه أن اإلنفاق على املوارد غري امللموسة هو رأس مال، وجادلوا أبن النفقات التجارية  corradoاعترب 

هتدف إىل تعزيز قيمة املؤسسة وحتسني منتجاهتا واليت تتضمن رأس املال البشري والبحث والتطوير فهي متنح 
 ,Corrado, Hulten, & Sichel, 2009)نفس املعاجلة يف رأس املال امللموس يف نظم احملاسبة الوطنية 

p. 666) 
وكنتيجة هلذا اجلدل خلصوا إىل أن العديد من رؤوس األموال غري امللموسة كالقيمة املضافة للعالمة 

ث التجارية والكفاءات البشرية والتنظيمية ليست منافسة يف حد ذاهتا لكنها ذات قيمة وخاصة ابملؤسسة حبي
اخلاصة هبا أي أهنا تعترب سبب للمنافسة، فمن  اال ميكن للمنافسني احلصول على املعلومات والتكنولوجي

مسات االستثمار غري امللموس أنه يولد آاثر غري مباشرة كونه انتج عن املعرفة واألفكار اليت تولد االبتكار 
عالوة على ذلك فهي تؤدي إىل  ،Schererوالذي حيدث نتيجة استثمارات املؤسسة وهذا حسب  رؤية 

 التميز والذي بدوره يؤدي إىل امليزة التنافسية، وهبذا جيب معاملة املوارد غري امللموسة كرأس مال.
كما دفعت فكرة االقتصاد اجلديد الباحثون إىل دراسة االستثمار غري امللموس بشكل عمومي   

بوضع منوذج حول تدفق  Pakes and Grilichesوخاصة االستثمار يف املعرفة، حيث قام كل من 
االستثمار غري ملموس للبحث والتطوير يف إنتاج االبتكار وفقا لقياس الرباءات فوجدوا أن وظيفة إنتاج املعرفة 

وتوصل أيضا  ،(B.Jaffe & Nathan, 2018, p. 4)تفسر الكثري من التباين بني املؤسسات يف املعرفة 
إىل مناذج   Robert Lucas, Paul Romer, Philip Aghion, Peterبعض الباحثني من بينهم 

اقتصادية لعبت فيها املعرفة دورا رئيسيا يف تعزيز النمو، وذلك إما عن طريق اآلاثر اجلانبية للمعرفة من منتج 
 ,Janathan & Stian)مر للمنتج  آلخر، أو عن طريق العملية التنافسية لالستثمار يف التحسني املست

2018, p. 41) ، وهبذا فإن االستثمار غري امللموس ومن خالل املعرفة يزيد من كفاءة املنتجات اليت بدورها
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 املؤسسة.تكون منافسة، ألن املعرفة البشرية تدعم جودة املنتجات وحتسينها وهبا يتحقق النمو على مستوى 
وزمالؤه أن االستثمار غري امللموس جيب أن يعامل على حنو متكافئ مع   corradoوقد اعترب 

حقيقة  ااالستثمار امللموس، فقد قاموا بدراسة بينت تفوق حجم االستثمار غري امللموس على نظريه، وأظهرو 
امللموس حىت وإن كاان متساويني  مفادها أن إمجايل االستثمار غري امللموس ينمو بسرعة أكرب من االستثمار

وتشري نتائج الدراسات جمتمعة إىل أن  ،(Corrado, Hulten, & Sichel, 2009, p. 671) يف احلجم
منو االستثمار غري امللموس من شأنه أن يشري إىل وجود دور ديناميكي قوي للموارد غري امللموسة يف تفسري 

) كدفع التكنولوجيا والتكاليف طرق وأسباب لنموه واليت تتمثل يف:النمو االقتصادي، ويف هذا وجدت 
) ميكن جعل املوارد غري امللموسة أكثر كفاءة التكنولوجيا واإلنتاجيةرواتب املصممني ومطوري الربامج(، 

 ) كتغيري طريقة عمل املوارد البشرية اجلديدة(تغيري مناخ العملابستخدام تقنية معلومات أفضل(، 
(Janathan & Stian, 2018, pp. 28-33)  

على املؤسسة، فكلما منى كلما  ستثمار غري امللموس أتثري داخلي وخارجيوعلى ضوء ذلك فإن لال
وقد مت حتديد أنواع االستثمار لكل فئة من فئات املوارد غري امللموسة، حيث  حتقق املؤسسة أهدافها بسرعة.

يا، أن اإلنفاق على املوارد غري ملموسة يقاس من خالل: اكتساب التكنولوج  Lin and Loيعتقد كال من  
،  (B.Jaffe & Nathan, 2018, p. 5)شراء الربجميات وقواعد البياانت، التسويق، تدريب املوظفني، 

وزمالؤه حددوا أنواع االستثمار يف املوارد غري امللموسة أبهنا تتمثل يف: االستثمار التجاري  Corradoلكن 
، واليت تشمل سلسلة البحث والتطويرستثمار يف برامج احلاسوب(، امللكية املبتكرة يف املعلومات احملوسبة ) اال

واليت تبىن على قاعدة علمية من املعرفة، استثمار الكفاءة االقتصادية ويشمل اإلنفاق على التخطيط 
االسرتاتيجي، اإلنفاق على إعادة التصميم، االستثمارات يف احلفاظ أو اكتساب حصة السوق، االستثمار 

إلعالن، ويتمثل النوع الثاين من يف االسم التجاري، االستثمار يف العالمة التجارية من خالل اإلنفاق على ا
الكفاءة االقتصادية يف االستثمار يف املوارد البشرية ويتضمن ذلك تكاليف تدريب العمال وتقدير الوقت 

إال أن هذه ، (Corrado, Hulten, & Sichel, 2009, p. 669)املخصص لتعزيز إنتاجية املؤسسة 
 والبنيوية البشرية املوارد يف التجارية االستثمارات يفات األخرية اعتربت األدق واألكثر فعالية كون أن التصن

 مهارات وبناء ، التنظيم وإعادة ،) التأقلم( والتكيف ، االسرتاتيجي التخطيط خالل من ابلشركة اخلاصة
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مت اإلمجاع على أنواع حمددة لالستثمار غري  وهبذا .الصناعة يف والرحبية لالبتكار حمركات مهمة تعترب املوظفني
 امللموس، حيث يتم االستثمار يف الفئات الثالث احملددة من قبل كالتايل:

 املعلومات احملوسبة: ويتمثل االستثمار يف وضع املعلومات يف أجهزة احلاسوب كالربامج؛ -
أنواع من تطوير املنتجات واخلدمات اليت : تتمثل يف قياس البحث والتطوير كما تتضمن املبتكرةامللكية  -

 تعتمد بشكل مباشر على العلوم والتكنولوجيا؛
الكفاءات االقتصادية: حيث تشمل ثالث أنواع رئيسية من االستثمار، التسويق والعالمة التجارية  -

مناذج جتارية  يف فهم احتياجات الزابئن، وإنشاء العالمات التجارية(، رأس املال التنظيمي كخلق )االستثمار
 مميزة، أو ثقافة املؤسسات، وتدريب رأس املال البشري احملدد يف املؤسسة؛

 الدراسة التطبيقية. 5
 :أدوات مجع الدراسة 1.5

مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي يف إجراء الدراسة كما مت االعتماد على مجع البياانت من 
 طريقتني:خالل الدراسة امليدانية وذلك من خالل 

والذي يهدف إىل اإلجابة على الفرضية األوىل، حيث احتوى على  الطريقة األوىل: متثلت يف االستبيان-
حمورين، متثل احملور األول يف معلومات أولية حول املؤسسة أما احملور الثاين فتمثل يف املوارد غري امللموسة واليت 

علومات احملوسبة، امللكية املبتكرة، والكفاءة االقتصادية، تضم ثالث فئات اعتربت كمؤشرات يف حبثنا وهي امل
هذه الفئات مت صياغتها يف شكل فقرات، ومت االعتماد يف قياس إجاابت املبحوثني على سلم ليكرت ذو 

استبانة  40مخس مستوايت ) موافق بشدة، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق بشدة(، وقد مت توزيع 
يت متثلت يف املديرين التنفيذيني ورؤساء األقسام على مؤسسات عشوائية يف املنطقة على عينة البحث ال

 انة.إستب 25ة بسطيف، ومت استرياد الصناعي
الطريقة الثانية: متثلت يف املقابلة واليت هتدف إىل اإلجابة على الفرضية الثانية، حيث تعترب تفاعل لفضي  -

راسة ألفراد العينة وذلك من أجل احلصول على بعض البياانت عن طريق طرح بعض األسئلة اليت ختدم الد
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 عليها. اإلنفاقاملوضوعية، ومتحورت األسئلة حول االستثمار يف املوارد غري امللموسة ومبالغ 
 :حتليل نتائج الدراسة واختبار الفرضيات 2.5

 وصف عينة الدراسة: 5.2.1
، وتعترب هذه العينة األكثر التنفيذيني ورؤساء األقسامديرين متثلت عينة الدراسة يف املدير العام وامل

وهذا انتج عن  %4أن نسبة املدير العام  1دراية بعبارات االستبيان، حيث نالحظ من خالل اجلدول رقم 
نسبة املديرين  تة على عبارات االستبيان، كما مثلكون أن مؤسسة واحدة فقط من قام مديرها العام ابإلجاب

 %.72، أما رؤساء األقسام فكانت نسبتهم % 26التنفيذيني 
 : طبيعة املستجوب1اجلدول 

 النسبة املئوية العدد طبيعة املستجوب
 %4 1 مدير عام

 %24 6 مدير تنفيذي

 %72 18 رئيس مصلحة أو قسم

 %100 25 اجملموع

 (spss 20من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج ) املصدر: 
 ثبات وصدق أداة االستبيان: 5.2.2

لقياس مدى ثبات وصدق االستبيان قمنا حبساب معامل ألفا كرونباخ الذي حيدد مدى ترابط وتوافق 
 .%60والذي يبلغ  األدىنوهي نسبة مرتفعة ألهنا تتجاوز احلد  % 82فقرات االستبيان حيث بلغت نسبته 

 : نتائج إختبار ألفا كرونباخ2اجلدول 
 (Alpha Cronachقيمة ألفا كرونباخ ) عدد الفقرات

23 0.827 

 (spss 20من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج ) املصدر: 
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 نتائج حتليل عبارات املوارد غري امللموسة: 5.2.3
 اإلحصاء الوصفي للمعلومات احملوسبة :3اجلدول 

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب مؤشرات الدراسة
 0,400 3,793 احملوسبةاملعلومات 

 0,864 3,502 امللكية املبتكرة

 0,463 3,951 الكفاءة االقتصادية

 (spss 20)ابالعتماد على برانمج  نيمن إعداد الباحث املصدر:

يوضح اجلدول أن مؤشرات الدراسة ذات درجة أكرب من املتوسط والذي بلغ متوسطها احلسايب ما 
اجلزائرية هتتم ابستخدام الربامج احلاسوبية وقواعد االقتصادية أن املؤسسة على ، وهذا ما يدل 4يقارب 

، كما تقوم بنسبة متوسطة 3,79البياانت يف تسيري عملياهتا حيث نالحظ أن متوسطها احلسايب بلغ 
فقد ابالعتماد على البحث والتطوير يف ابتكار املنتجات واحلصول على براءات االخرتاع وتصميم منتجاهتا 

وهي  3,95، أما الكفاءة االقتصادية فبلغ متوسطها احلسايب 3,50لغ املتوسط احلسايب للملكية املبتكرة ب
األكرب، مما يدل على اهتمام املؤسسة اجلزائرية بتطوير رأس ماهلا البشري واحلفاظ على عالمتها التجارية 

 واالهتمام أيضا ببحوث السوق وخاصة رضا الزابئن.
 ضية األوىل:اختبار الفر  5.2.4

 نتائج اختبار الفرضية األوىل :4اجلدول 
 الداللة  Sig احملسوبة Tقيمة  مؤشرات الداسة
 دالة 0,000 47,362 املعلومات احملوسبة

 دالة 0,000 20,267 امللكية املبتكرة
 دالة 0,000 42,596 الكفاءة االقتصادية

 (spss 20)ابالعتماد على برانمج  نيمن إعداد الباحث املصدر:

احملسوبة موجبة وهذا يعين أن الظاهرة يف حالة جيدة،  Tمن خالل اجلدول يتضح لنا أن قيمة 
وهذا يدل أن متغريات الدراسة هلا داللة معنوية، وهذا ما  0,05فهو أقل من  sigوابلنسبة ملستوى الداللة 
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" تستخدم املؤسسة املوارد غري امللموسة يف تسيري عملياهتا"، فمن خالل  :يؤكد قبول الفرضية اليت تنص على
اجلزائرية االقتصادية املؤسسة  ت أمهية املوارد غري امللموسة يفاملتوسطات واالحنرافات ومستوى الداللة اتضح

 وهذا ما يدل على استخدامها بدرجة أكرب من املتوسط هلذه املوارد.
 اختبار الفرضية الثانية: 5.2.5

تعتمد الفرضية الثانية على حتليل أسئلة املقابلة، فقد وجدان اختالف بني املؤسسات حول االستثمار  
يف املوارد غري امللموسة، كما واجهنا حتفظ لبعض املؤسسات حول التصريح ابملبالغ اليت تنفقها على مواردها 

الثانية " تستثمر املؤسسات حمل الدراسة بشكل معترب يف املوارد غري غري امللموسة، ولإلجابة على الفرضية 
 امللموسة" سنحاول تقدمي ابلتقريب إنفاق كل مؤسسة على موادها غري امللموسة.

 IRIS SATمؤسسة  -
هتتم مؤسسة ايريس سات ابالستثمار يف معظم مواردها غري امللموسة، حيث تنفق مبلغ معترب يف 

ية كما تقوم بتطويرها داخل املؤسسة ابالعتماد على كفاءاهتا، وتعترب أن استخدام قواعد شراء الربامج احلاسوب
البياانت أمر حتمي يف تسيري املؤسسة فهي حتسنها ابستمرار، أما البحث والتطوير داخل املؤسسة ال يوجد 

أن املؤسسة متتلك ابعتبار أهنا تقوم ابلرتكيب فقط، فهي هبذا ال تسعى إىل ابتكار منتجات جديدة، كما 
رأس مال بشري ويعترب نقطة قوة هلا حيث تستثمر فيه بشكل كبري، فهي تقوم بتوظيف األفراد ذو املهارات 
والكفاءات، وجند أن من بني شروط توظيفها أن يكون طالب الوظيفة ملزم بتقدمي إضافة للمؤسسة فهي 

من كتلة  %1نفق على التدريب فيما يعادل تعتمد على عقود املشاريع بدال من عقود العمل، كما أهنا ت
األجور ويتم ذلك داخل وخارج املؤسسة، ومن اجلانب التسويقي فاملؤسسة تسهر على حبوث السوق كما 
أهنا تنفق على اإلعالن عن منتجاهتا مبختلف أنواعه فهي تسعى إىل إرضاء زابئنها كما تسعى إىل التحسني 

 ار مؤسسة ايريس على مواردها غري امللموسة.  يوضح استثم5ة، واجلدول يواالستمرار 
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 IRIS SATأنواع االستثمار يف املوارد غري امللموسة ملؤسسة  :5اجلدول 

 صيغة االستثمار نوع االستثمار  الفئة العامة
 نوعية امللكية القانونية

 املنشئة

 املعلومات احملوسبة
 شراء الربامج احلاسوبية
 تطوير قواعد البياانت

 حقوق النشر والتأليف ال يوجد

  ال يوجد التصميم  امللكية املبتكرة

 الكفاءة االقتصادية

 رأس املال البشري
 العالمة التجارية

 اإلعالن
 حبوث السوق 

التوظيف بعقود املشاريع، إنفاق ما قيمته 
 على التدريب الداخلي واخلارجي 1%

 مبلغ معني )مل يتم ذكره( ال يوجد
 وضع برامج لرضا الزبون

 

 وفقا ملعطيات املؤسسة نيمن إعداد الباحثاملصدر: 
من خالل اجلدول يتضح أن مؤسسة ايريس سات هتتم ابالستثمار بدرجة كبرية يف الكفاءة االقتصادية 

بتطوير وتنمية رأس املال البشري والسعي إىل تسويق منتجاهتا من خالل اإلعالن والسهر  االهتماممن حيث 
خيص امللكية املبتكر فدرجتها ضعيفة جدا كوهنا ال تقوم ابإلنتاج بل ابلرتكيب،  فيماعلى حبوث السوق، أما 

 وفيما خيص املعلومات احملوسبة فاملؤسسة تعتربها أمر حتمي لذلك فهي تنفق مبالغ معتربة عليها.

 ENPECمؤسسة  -
تستثمر يف صناعة براجمها احلاسوبية بنفسها حينما كان لديها إطارات   ENPEC كانت مؤسسة

مؤهلة يف ذلك أما يف الوقت احلايل فهي تشرتي براجمها بسبب ضعف يف املؤهالت، إال إهنا تطورها داخليا، 
كما تسهر على التسيري احلسن لقواعد البياانت ابعتبارها أمر حتمي لتسيري املؤسسة، ومن بني ميزات 

ؤسسة أهنا تقوم ابالستثمار يف البحث والتطوير حيث يوجد قسم خمصص هلا على مستوى املديرية العامة امل
أفراد ذات كفاءات عالية، ويتمثل هدف هذا القسم يف القيام بدراسات حول النوعية  4وحيتوي على 

قسم، وابلنسبة للتصميم دج لكل ثالثة أشهر لألفراد العاملني يف هذا ال15000واجلودة، كما يتم منح مبلغ 
يتم استرياده من خارج الوطن كون أن اسم العالمة التجارية عاملي يتواجد يف العديد من الدول، أما رأس 



 

 سديري سارة، علي عبد هللا
 

300 

 %1املال البشري فهي تسعى إىل تكوينه من خالل تدريب األفراد داخل وخارج املؤسسة حيث يتم اقتطاع 
ؤسسة ال هتتم ابإلنفاق عليه كوهنا متتلك شهرة حملية حيث من كتلة األجور السنوية، وفيما خيص اإلعالن فامل

تعترب أول من أنتج البطارايت على املستوى احمللي واإلفريقي، إال أن املؤسسة هتتم بزابئنها من خالل االستماع 
لك إىل آرائهم واالستجابة لطلباهتم، فهي تقوم بربانمج متنوع لزابئنها من بينها تقدمي امتيازات كالضمان وذ

يف حالة وصول رقم  % 10و % 7ملدة عام وهاذ ما ال يوجد يف مؤسسات أخرى وختفيضات ترتاوح بني 
 يف موادها غري امللموسة:  ENPECاألعمال إىل مئة مليون دج، واجلدول املوايل يوضح استثمار مؤسسة  

 ENPECأنواع االستثمار يف املوارد غري امللموسة ملؤسسة  :6اجلدول 

 وفقا ملعطيات املؤسسة نيمن إعداد الباحثاملصدر: 
تستثمر يف مواردها غري امللموسة بدرجة متوسطة سواء يف  ENPECيوضح اجلدول أن مؤسسة  

امللكية املبتكرة أو الكفاءة االقتصادية حيث يوجد يف كلتامها جانب مرتفع وآخر منخفض من حيث 
 االستثمار، وفيما خيص املعلومات احملوسبة فتعتربها حتمية وتنفق عليها مبالغ معتربة.

 صيغة االستثمار نوع االستثمار  العامةالفئة 
نوعية امللكية 
 القانونية املنشأة

املعلومات 
 احملوسبة

 شراء الربامج احلاسوبية
 تطوير قواعد البياانت

 حقوق النشر والتأليف ال يوجد

 امللكية املبتكرة
 البحث والتطوير 

 التصميم

دج كل ثالثة أشهر للمواد  15000متنح 
 البشرية يف قسم البحث والتطوير 

 ال يوجد
 حقوق النشر والتأليف 

الكفاءة 
 االقتصادية

 رأس املال البشري
 العالمة التجارية
 حبوث السوق

 دج يف السنة 1000000مايقارب 
 ال يوجد

عند  ةاملائيف  10إىل  7ختفيضات ترتاوح بني 
دة عام على شراء كمية معتربة، منح ضمان مل

 املنتوج
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 MAMIمؤسسة مامي للمشروابت  -
سة مامي للمشروابت على االستثمار يف جل مواردها غري امللموسة فهي تقوم بشراء برامج تسهر مؤس

واستخدامها يف مجيع أقسامها كما تقوم بتطويرها ابالعتماد على مربمج كفئ يف  ERPحاسوبية ضخمة ك 
ا تسهل ذلك، وتعترب أن قواعد البياانت تساعدها من اجلانب الوقائي وذلك حلماية املعلومات كما أهن

عملياهتا داخل املؤسسة وخارجها، ويوجد على مستوى املؤسسة قسم لتطوير اإلنتاج وهو خمصص للبحث 
والتطوير وكذلك ملراقبة اجلودة والتصميم، ويتم يف هذا القسم حتسني نوعية املشروابت وتطوير التصميم 

أفراد عاملني يتميزون ابلكفاءة  5سم اهلندسي للعالمة التجارية، والبحث والتطوير يف النكهات ويضم هذا الق
براءات، كما أهنا تنفق على هذا القسم  3واملهارة، فاملؤسسة هبذا حتصلت على براءات اخرتاع عددها تقريبا 

مببالغ معتربة إال أهنا ال تظهر مباشرة يف ميزانية حمددة إمنا تظهر ضمن نفقات املواد األولية، وفيما خيص 
ملؤسسة متتلك رأس مال بشري تسهر على توفري بيئة عمل مناسبة له وتضمن له الصحة الكفاءة االقتصادية فا

، % 1واحلماية داخل املؤسسة كما تقوم بتدريبه داخل وخارج املؤسسة، ويتم اإلنفاق على التدريب بنسبة 
من  % 40ولديها برانمج خاص ابلتحفيزات كالتحفيز على املهارة وعلى املسؤولية فهي تقتطع ما قيمته 

دج، كما أهنا أتخذ أبفكار وأراء  65000_  4000كتلة األجور خاصة ابملنح التحفيزية واليت ترتاوح بني 
والذي أدى إىل الرضا الوظيفي  مواردها البشرية فهي هبذا تشجع رأس ماهلا البشري على اإلبداع والتحسني

 % 0.009للمورد البشري وابلتايل شعوره لالنتماء للمؤسسة، وابلنسبة لإلعالن فاملؤسسة تنفق عليه حوايل 
سنوات، وتسعى  10من رقم األعمال، كما أهنا تقوم حبماية عالمتها التجارية وذلك بتسديد مبلغ معني كل 

قسم أو خلية لالستماع إليهم وذلك ملعرفة أذواق املستهلكني املؤسسة إىل إرضاء زابئنها حيث ختصص 
 ي:املوارد غري امللموسة ملؤسسة ما ه وحتديد املنافسة. ويوضح اجلدول املوايل أنواع االستثمار يف

 MAMIأنواع االستثمار يف املوارد غري امللموسة ملؤسسة  :7اجلدول 

 صيغة االستثمار نوع االستثمار  الفئة العامة
نوعية امللكية القانونية 

 املنشأة
 حقوق النشر والتأليف ال يوجد شراء الربامج احلاسوبيةاملعلومات 
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 تطوير قواعد البياانت احملوسبة

 امللكية املبتكرة

 لبحث والتطويرا
التصميم وتكاليف 

تطوير املنتجات 
 األخرى

على تطوير املنتوج من خالل ابتكار  اإلنفاق
 أذواق جديدة 

على شكل ولون العلبة ولواحقها،  اإلنفاق
 على تصميم العالمة التجارية واإلنفاق

احلصول على براءات 
 اخرتاع

التصميم وبراءات 
 االخرتاع

الكفاءة 
 االقتصادية

 رأس املال البشري  
 العالمة التجارية

 اإلعالن 
 حبوث السوق

من كتلة األجور يف  % 1اإلنفاق بقيمة 
التدريب الداخلي واخلارجي والذي يكون يف 

دج، ختصيص ما قيمته  1200000حدود 
 من كتلة األجور ملنح حتفيزية شهرية. 40%

سنوات حلماية العالمة  10تسديد مبلغ كل 
 التجارية.

 %0.09مبا يقارب  اإلعالناإلنفاق على  
 دج  630000من رقم األعمال حبدود 

ة لإلصغاء للزابئن، وضع ختصيص خلي 
 برانمج لرضا الزبون

 حقوق التأليف والنشر

 وفقا ملعطيات املؤسسة ني: من إعداد الباحثاملصدر

يتضح من خالل اجلدول أن مؤسسة مامي هتتم جبل مواردها غري امللموسة، كوهنا تقوم ابالستثمار 
بنسب معتربة عليها، فهي تستثمر بدرجة كبرية يف كل من امللكية املبتكرة من حيث السهر على البحث 

ال البشري ومحاية االقتصادية من حيث تطوير وتنمية رأس امل املنتوج، والكفاءةوالتطوير وتصميم وهندسة 
عالمتها التجارية والسهر على حبوث السوق، كما أهنا هتتم ابملعلومات احملوسبة من خالل شراء الربامج 

 الكبرية وتطوير قواعد بياانهتا، وهذا ما أدى إىل زايدة يف اإلنتاجية واألداء حسب تصريح املؤسسة.

 La belleمؤسسة  -
ا أهنا تستخدم قواعد البياانت لكن اليتم تطوير ذلك تستخدم مؤسسة الابل برامج حاسوبية كم

داخل املؤسسة بل تشرتى جاهزة من خارجها ، ويتم البحث والتطوير يف خمرب اإلنتاج والذي يشرف عليه 
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مدير الوحدة حيث ال يوجد مبلغ خمصص للبحث والتطوير فهو يعترب ضمين مع تكاليف األجور، وابلنسبة 
مع مؤسسات أخرى لتصميم وهندسة منتوجها فهي تنفق مبالغ كبرية عليه تفوق للتصميم فاملؤسسة تتعامل 

دج ويعترب هذا تصميم خارجي، وتسعى املؤسسة إىل تطوير عالمات جديدة اتبعة هلا فهي  10000000
أتخذ براءة اخرتاع على كل عالمة جتارية جديدة، أما الكفاءة االقتصادية فاملؤسسة ضعيفة جدا يف هذا 

حيث أهنا ال متتلك رأس مال بشري وال تسعى إىل تطوير مواردها البشرية،  وال يتواجد على مستواها اجلانب 
أي برامج تدريب أو حتفيز سواء املادي أو املعنوي، كما أهنا ال تسعى إىل إرضاء الزابئن، إال أهنا متنحهم 

ه وتنفق مبالغ معتربة عليه. واجلدول ختفيضات حني يشرتي الزبون كمية معتربة، أما اإلعالن فاملؤسسة تقوم ب
 وارد غري امللموسة ملؤسسة الابل:املوايل يبني أنواع االستثمار يف امل

 La belleأنواع االستثمار يف املوارد غري امللموسة ملؤسسة  :8دول اجل
 صيغة االستثمار نوع االستثمار  الفئة العامة

 يوجد ال شراء الربامج احلاسوبية املعلومات احملوسبة

 التصميم  امللكية املبتكرة
على هندسة املنتوج وتصميمه  اإلنفاق

 دج10000000أبكثر من 
 ال يوجد العالمة التجارية الكفاءة االقتصادية

 من إعداد الباحث وفقا ملعطيات املؤسسة املصدر:

نسبيا، أما يف الكفاءة يوضح اجلدول أن املؤسسة يف جمال املعلومات احملوسبة وامللكية املبتكرة متوسطة 
 االقتصادية فهي ضعيفة نسبيا.

تضح لنا أن هناك حماوالت لالستثمار يف املوارد ايل معطيات املؤسسات حمل الدراسة من خالل حتل
ة اجلزائرية لديها وعي غري امللموسة إال أنه ال يتم ختصيص مبالغ مباشرة هلا، ويف هذا ميكن القول أن املؤسس

لإلجابة على الفرضية الثانية واليت تنص د غري امللموسة، وهذا ما ميكننا وأمهية االستثمار يف املوار ة اتم بضرور 
" تستثمر املؤسسة بشكل معترب يف املوارد غري امللموسة "، فاملؤسسة اجلزائرية تستثمر يف مواردها غري  :على

واليت تتمثل يف: ضعف يف اهلياكل  ، وبرغم ذلك إال أهنا تواجه بعض التحدايتامللموسة بدرجة متوسطة



 

 سديري سارة، علي عبد هللا
 

304 

البنيوية، ضعف يف الكفاءات البشرية وخاصة يف جمال الربجمة، عدم تواجد مراكز حبث وتطوير خاصة بكل 
 مؤسسة.

 : خامتة. 6
من أدائها  حتسنيو  تسيري عمليات املؤسسة أوضحت الدراسة األمهية البالغة للموارد غري امللموسة يف

 املوارد غري امللموسة حيث اعتربت أغلب املؤسسات حمل الدراسة أن االستثمار يفخالل االستثمار فيها، 
على املدى الطويل، كما صرحت أبن هذه املوارد تؤدي إىل امليزة التنافسية حبيث تفضي ملسة  هامنافعيزيد يف 

اليوم حتاول مواكبة التطورات مميزة على املنتوج وابلتايل ال بد من االستثمار فيها، فاملؤسسة االقتصادية اجلزائرية 
احلاصلة يف العامل من أجل الرقي مبنتوجاهتا، بداية من استعمال الربامج املخصصة لتسيري املؤسسة، إىل 
احلصول على شهادات اجلودة يف خمتلف اجملاالت، إال أن املؤسسة اجلزائرية مل تواكب بعد امللكية املبتكرة 

ة االقتصادية فهناك اهتمام بدرجة متوسطة وخاصة رأس املال البشري وخاصة براءات االخرتاع، أما الكفاء
من كتلة األجور للتدريب، وهذه مبادرة جيدة  %1حيث فرض القانون اجلزائري على املؤسسات ختصيص 

لبداية الرقي والتطور يف املؤسسات اجلزائرية، وعلى ضوء املخرجات املتحصل عليها، خلصت الدراسة إىل 
 جمموعة من النتائج ميكن تلخيصها يف:

 تتواجد موارد غري امللموسة بتباين على مستوى املؤسسات حمل الدراسة وليس يف جمملها؛ -

 على املدى البعيد؛منافعها  تسيري عمليات املؤسسة وزايدةاملوارد غري امللموسة  تسهل -

 ؛بدرجة متوسطةاملوارد غري امللموسة  االقتصادية اجلزائرية يف تستثمر املؤسسة -
 التوصيات: 6.1

 ؛على املؤسسة اجلزائرية االهتمام مبواكبة امللكية املبتكرة  -

 ؛وخاصة رأس املال البشري ألنه منبع كل ابتكار وإبداعاالهتمام أكثر ابلكفاءة االقتصادية  -
 :.قائمة املراجع7

 (. دور املوارد الغري ملموسة يف تعزيز أداء مكاتب املفتشني العامني.2013د سامل. )يسعد العنزي، و مح
  .اجلامعة ، العدد اخلامس والثالثون ةجملةكلية بغداد للعلوم االقتصادي
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 : ملخص
ملالية لشركات التأمني متطلبات املالءة ااالختالف بني لدراسة إىل حتديد أوجه التشابه و هدفت هذه ا

نظام املالءة ت وفق نظام املالءة يف الو.م.أ و شركات التأمني التكافلي، حيث مت تناول هذه املتطلباالتجاري و 
جملس اخلدمات الصادر عن  11املعيار رقم يف دول اإلحتاد األورويب، ونظام املالءة للتأمني التكافلي وفق  2

 .جراء مقارنة بني هذه املتطلباتاملالية اإلسالمية، مث قمنا إب
التكافلي اعتمدت إىل أن متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني من خالل هذه الدراسة وقد توصلنا 

على مبادئ متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التجاري، وبدرجة كبرية اعتمدت على مبادئ نظام 
، إال أن هذه املتطلبات ابلنسبة للتأمني التكافلي ختتلف عن تلك املوجودة يف التأمني التجاري، 2املالءة 

ته، متطلبات االستثمار، مستوايت الرقابة، االعتماد خاصة فيما يتعلق بتقييم هامش املالءة، وكيفية تغطي
على القرض احلسن لتعزيز مالءة صندوق املشرتكني، متطلبات التحويل بني صناديق املشرتكني، ونظام التقييم 

 .الداخلي لألخطار وللمالءة
رأس املأأأال املبل على  ،املالءة املأأأاليأأأةمتطلبأأأات  ،التأأأأمني التكأأأافلي، التأأأأمني التجأأأاري :يــةكلمــات ماتــاح
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 .JEL: G3 ،G22 اتتصنيا

Abstract: 

This study aimed to identify the similarities and differences between the 

solvency requirements of the commercial insurance companies (the solvency 

system in the USA, and the Solvency 2 in the EU) and the Takaful insurance 

companies (standard no. 11 according to the IFSB).  

We found that the solvency requirements of Takaful were based on the 

principles of solvency requirements of commercial insurers, and largely based 

on the principles of the Solvency 2. However, these requirements for Takaful 

insurance differ from those in commercial insurance companies, particularly in 

the way of assessing and covering solvency margin, in the type of investment, 

in the levels of intervention, in the use the interest-free loan to enhance the 

solvency of the participant fund, and in adopting the system of ORSA.  

Keywords: Insurance; Takaful; Solvency requirements; RBC; Solvency 2. 

Jel Classification Codes: G3, G22. 

 :مقدمة .1
ي من لشركات التأمني التجاري أو التكافل (la Solvabilité)متطلبات للمالءة املالية  حتقيقإن 

املنظمات اخلاصة املشرفة على قطاع التأمني يف خمتلف دول العامل، وقد ازدادت أولوايت اهتمامات اهليئات و 
من أهم أنظمة املالءة املالية لشركات التأمني التجاري على تواتر األزمات املالية احمللية والعاملية. و أمهيتها مع 

لشركات التأمني يف اإلحتاد  2 نظام املالءةءة لشركات التأمني يف الو.م.أ، و نظام املالاملستوى العاملي، جند 
األورويب. أما على مستوى شركات التأمني التكافلي فنجد معيار متطلبات املالءة املالية للتأمني التكافلي 

( الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، حيث اعتمد هذا اجمللس على أنظمة املالءة 11)املعيار رقم 
التجاري مع مراعاة تكييف هذه األنظمة مع خصوصيات شركات التأمني  املالية السابقة لشركات التأمني

 نظرياهتا التجارية. وماليا عنقانونيا  التكافلي، إذ أن هذه الشركات ختتلف
هل  ية هلذا البحث يف السؤال التايل:بناء على ما سبق ميكن ابراز االشكالية الرئيسمشكلة البحث:  1.1

 شركات التأمني التكافلي؟ ملالية لشركات التأمني التجاري و املالءة اهناك اختالف بني متطلبات 
 هندف من خالل هذه الدراسة إىل:أهداف البحث:  2.1
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 يف اإلحتاد األورويب،ات التأمني التجاري يف الو.م.أ و التعرف على متطلبات املالءة املالية لشرك -

 ،11املعيار رقم التعرف على متطلبات املالءة املالية للتأمني التكافلي وفق  -

 .والتكافلياالختالف بني متطلبات املالءة املالية للتأمني التجاري حماولة حتديد أهم أوجه التشابه و  -
 مجع املعلومات املنهج الوصفي التحليلي، الذي يهدف إىلمت استخدام البحث: وهيكل منهج  3.1

التكافلي، ملالية لشركات التأمني التجاري و هذه املعلومات تتعلق أساسا مبتطلبات املالءة اوتصنيفها وحتليلها، و 
 نهج املقارن وذلك من أجل معرفة أوجه التشابه واالختالف بني هذه املتطلبات.املابالضافة إىل استخدام 

 : ليةالعناصر التا لغرض اإلحاطة ابملوضوع، مت تقسيم البحث إىلو

  .مناذج ملتطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التجاري -

 .املالية لشركات التأمني التكافليمتطلبات املالءة  -

 .دراسة حتليلية مقارنة -
 مناذج ملتطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التجاري: .2

متطلبات املالءة املالية لشركات  ، مث نقوم بدراسةشركات التأمنينتناول أوال تقدميا للمالءة املالية ل
 لالحتاد األورويب. 2التأمني يف الو.م.أ، وأخريا نقوم بدراسة هذه املتطلبات وفق نظام املالءة 

 تقدمي املالءة املالية لشركات التأمني: 1.2
 تعريف املالءة املالية لشركات التأمني: 1.1.2

، 2011)حسن،  على الوفاء أو سداد االلتزاماتتعل املالءة، أو اليسر املايل، بشكل عام القدرة 

أن أي شركة أتمني تكون مليئة  بينت اجلمعية الدولية ملشريف التأمنييف جمال التأمني فقد و . (367صفحة 
أو على األقل يف معظم يف أي وقت كان )ماهتا ابلنسبة إىل العقود كلها و عندما تكون قادرة على الوفاء ابلتزا

الكوارث  عن تعل مالءة شركات التأمني كذلك توفري القدرة املالية الدائمة لتسديد تعويضاتالظروف(. و 
اليت قد تصيب املؤمن هلم، أي مبعىن أن تكون هذه الشركات قادرة على مواجهة التزاماهتا املأخوذة على 

عكس املالءة و  .(36، صفحة 2015)عبد الكرمي،  ملقررةعاتقها اجتاه محلة واثئق التأمني يف مواعيدها ا
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جند مصطلح العسر املايل، حيث تكون شركات التأمني غري قادرة على دفع التعويضات املستحقة جراء وقوع 
 .(104، صفحة 2010)هاين،  اخلطر املؤمن منه

 أمهية املالءة املالية لشركات التأمني: 2.1.2
  :(45، صفحة 2011)عيد أمحد،  لأيف غاية األمهية ابلنسبة ابملالءة املالية االهتمام  يعترب

 الوثيقة،حاملي واثئق التأمني الذين هتمهم قدرة الشركة يف املستقبل على الوفاء ابلتعهد املبني يف  -

املستثمرين أو حاملي األسهم الذين يهمهم أن حتتفظ األسهم بقيمتها أو حتقيق الزايدة يف هذه القيمة  -
 ابإلضافة إىل توزيع األرابح الذين وعدوا هبا،

 اإلدارة العليا ويؤثر ذلك على مسعتها وفرص عملها لدى الشركة احلالية أو الشركات األخرى مستقبال، -

 لرقابة اليت على عاتقها التنبؤ مبا ميكن أن حيدث من إفالس إلحدى الشركات،هيئات اإلشراف وا -

أثره على سوق ا حيدث إلحدى الشركات من إفالس و شركات التأمني األخرى اليت ميكن أن تتأثر مب -
 التأمني بصفة عامة، فبعد إفالس الشركة يتم توزيع الواثئق اليت كانت لديها على الشركات األخرى. 

  لبات املالءة املالية لشركات التأمني يف الو.م.أ:متط 2.2
( إبصدار مبادرة NAIC، قامت اجلمعية الوطنية ملشريف التأمني يف الو.م.أ )2008يف جوان 

( مبادئ أساسية للمالءة املالية لشركات التأمني، تتمثل 07لتحديث نظام املالءة، حيث مت صياغة سبعة )
املراقبة اخلارجية، التقارير الرقابية، اإلفصاح والشفافية، التحليل و  :(NAIC, 2010, pp. 14-20) يف

املالءة، الرقابة التنظيمية لبعض املعامالت/األنشطة زة على اخلطر، كفاية رأس املال و الفحوصات امليدانية املرك
 احلراسة القضائية.قائية والتصحيحية، ومبدأ اخلروج من السوق و التدابري الو  اهلامة،

املالءة، حيث أن شركات التأمني تعلق مبتطلبات كفاية رأس املال و أهم هذه املبادئ هو املبدأ الرابع املو 
االعتماد حسب كل والية. من رأس املال املتعلق ابلتأسيس و ملزمة بتحقيق متطلبات احلد األدىن الثابت 

 حجم األخطارو  لتزم شركات التأمني كذلك مبتطلبات كفاية رأس املال الذي أيخذ بعني االعتبار نوعكما ت
، والذي يركز (RBCهذا ما يسمى بنظام رأس املال املبل على املخاطر )اليت تتعرض هلا شركة التأمني، و 

تطوير مت على ربط كل خطر من األخطار األساسية اليت تتعرض هلا شركة التأمني ابحتياج رأس مال، وقد 
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ابلنسبة للتأمني  1993، وأصبح ساري املفعول يف ديسمرب 1990يف بداية  NAIC من طرفالنظام هذا 
 ابلنسبة للتأمني على األشخاص.  1994يف ديسمرب على األضرار، و 

 حساب رأس املال املبين على املخاطر: 1.2.2
 .Clélia, 2006, p) خيتلف حساب رأس املال املبل على املخاطر حسب نوع الشركة، كما يلي:

23) (Ishmael, 2010, p. 7) 
  األضرارحساب رأس املال املبل على املخاطر لشركات التأمني على (RBC non-vie) ينتج من :

خماطر طر األصول غري اخلاضعة للضريبة و خالل تقسيم اخلطر اإلمجايل إىل ستة جمموعات هي: خما
املخاطر (، R₁(، املخاطر املتعلقة ابالستثمارات ذات العائد الثابت )R₀ضماانت الشركات التابعة )

أخرى  وذمم(، خطر القرض على ذمم إعادة التأمني R₂املتعلقة ابالستثمارات ذات العائد املتغري )
(R₃( خطر عدم كفاية املخصصات التقنية ،)₄R( خطر عدم كفاية األقساط ،)R₅ مث حساب رأس .)

  :ذلك وفقا للصيغة التاليةموعات السابقة، و املتعلق بكل جمموعة من اجمل (Rᵢ)املال 
 
 حساب رأس املال املبل على املخاطر ابلنسبة لشركات التأمني على األشخاص(RBC-vie) : يدخل

اجملموعات اجلزئية لألخطار التالية: خطر متعلق حبساابت خارج امليزانية وبفروع الشركة مماثل  يف حسابه
، CS₁C(، خطر االستثمار )خطر متعلق ابالستثمار يف االسهم ₀Cاخلاص بتأمني األضرار ) ₀Rلأ 

(، خطر سعر C₂(، خطر التأمني )₁₀Cوخطر متعلق ابالستثمارات األخرى وبذمم إعادة التأمني 
(، واخلطر املرتبط ابملصاريف 4aC(، خطر املنافسة، االفراط يف التوسع، سوء اإلدارة )3aCالفائدة )

 ( وفق الصيغة التالية: vie-RBC(، وعلى العموم يتم حساب )4bCالصحي )اإلدارية لفرع التأمني 
 
 

 : NAICمستوايت الرقابة وفق منوذج قانون  2.2.2
 TAC (Totalعلى شركات التأمني يف الو.م.أ على العالقة بني إمجايل رأس املال املعدل تعتمد الرقابة 

Ajusted Capital مع رأس املال املطلوب املبل على املخاطر )RBC و هذه العالقة مسيت بنموذج ،

R = R0 + √𝑹₁² + 𝑹₂² + 𝑹₃² + 𝑹₄² + 𝑹₅²   

R = C0 + C4a √(𝑪₁ₒ + 𝑪₃ₐ)² + 𝑪₁𝑐𝑠² + 𝑪₂² + 𝑪₄𝑏²   
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 :(Dong, 2018, p. 5) ، وذلك وفقا الصيغة التالية RBCأو معدل  NAICقانون 
 
 

لثروة الشركة، حيث أن إمجايل رأس املال املعدل )أو ما يسمى برأس املال املتاح( هو القيمة الصافية 
 الفوائض لشركات التأمني.   عادل جمموع رأس املال القانوين و الذي يو 

فالقيمة املستهدفة )حالة مالءة جيدة( هي بناء على هذا النموذج فإنه توجد أربع مستوايت للتدخل، 
، مبعىن أن شركة التأمني ال بد متلك رأس مال يعادل على األقل ضعف رأس ماهلا على %200أكرب من 

، فإنه يلزم على شركة %200و %150حمصورة ما بني  NAICأساس املخاطر. أما إذا كانت قيمة مؤشر 
 الوضع املناسب. أما إذا كانت القيمة حمصورة ما بني التأمني وضع خطة لرفع مستوايت رأس ماهلا إىل

، فإن الشركة ملزمة بنفس اإلجراء السابق إال أنه ميكن للهيئة الرقابية التدخل كذلك %100و 150%
إبصدار تدابري تصحيحية ملعاجلة املشاكل املالية للشركة. أما يف حالة ما إذا كانت القيمة حمصورة ما بني 

وع ابستعادة وضعها أو تصفيتها، ولكنها الشر ئة الرقابية تويل إدارة الشركة و حيق للهي، فإنه %70و 100%
 70تكون هذه اهليئة ملزمة هبذا اإلجراء إذا ما وصلت قيمة املؤشر إىل أقل من ليست ُملَزمة بذلك. و 

(Ines, 2009, p. 10) %. 
 (:2لية لشركات التأمني يف االحتاد األورويب )نظام املالءة متطلبات املالءة املا 3.2

 و أهم مميزاته: 2تقدمي نظام املالءة  1.3.2
 املال عن رأس يف اإلحتاد األورويب متطلبات لشركات التأمني 1املالءة  نظام سابق، قدم يف وقت

 املخاطر المتصاص حاجز وضع إىل كان يهدف هلوامش املالءة، حيث بسيط حتديد تعريف طريق
 يف املخاطر املوجودة تعكس البسيطة و  كانت أهنا شركات التأمني، إال حلماية تدابري لتكون مبثابة احملتملة،

قواعد  إصالح االحتاد األورويب إىل التفكري يفهذا ما دفع و  .(45، صفحة 2016)شنايف،  شركات التأمني
يف ( Solvabilité 2) 2حيث مت اقرتاح نظام جديد مسي ابملالءة  املالءة املالية هلذا النوع من الشركات.

من  2009عليه يف نوفمرب  ، ومت املصادقةاخلاصة بقطاع البنوك 2، قياسا على اتفاقية ابزل 2007سنة 

=  NAIC منوذج قانون
(TAC)  إمجايل   رأس  املال املعدل 

𝐑𝐁𝐂  رأس   املال  املبل على  املخاطر  
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 . 2016لكن مل يتم العمل به إال يف بداية سنة طرف الربملان األورويب، و 
 التوجيهات من جمموعة : "(46، صفحة 2016)شنايف،  أنه على 2نظام املالءة  تعريف ميكن

 املالية، مالءهتا وضعية فهم من التأمني شركات مَتكُّن ضمان إىل هتدف األورويب االحتاد عن الصادرة
 ".املناسب ابلشكل هبا القيام من ميكنها الذي ابلشكل أعماهلا على للحفاظ رأس املال كفاية مدىو 

 :(456-454، الصفحات 2014)عماد،  ، ما يلي2من أهم مسات نظام املالءة 

 ، بغرض تنسيق املمارسات التأمينية يف مجيع أحناء أورواب.1املالءة يعترب بديال عن  -

 .املتعلقة بقطاع البنوك، من حيث أنه يعتمد على ثالثة ركائز 2ابزل يتشابه مع اتفاقية  -

 .(RBCينتهج طريقة رأس املال املبل على املخاطر ) -

 ألول مرة تقريرها املايل، على أساس القيمة العادلة.تقدم شركات التأمني و  -

 إعادة التأمني. سوف يؤدي إىل زايدة رأس املال ملعظم شركات التأمني و/أو 2نظام املالءة تطبيق  -
 :2 ز املالءةركائ 2.3.2

 الركيزة األوىل )املتطلبات الكمية(: 1.2.3.2

( لتقييم Fair valueاعتمد على مبدأ القيمة العادلة ) 2إن نظام املالءة  اخلصوم:تقييم األصول و  -
وترتكز القيمة . 1عناصر األصول واخلصوم، وهذا عكس مبدأ التكفلة التارخيية املعتمد يف نظام املالءة

العادلة على تقييم عناصر األصول واخلصوم على أساس القيمة يف السوق، مما يسمح إبعطاء صورة أكثر 
واقعية لقيمة الشركة. وينطوي هذا املبدأ حتت املبادئ األساسية للمعايري احملاسبية الدولية، والذي من 

 شركات التأمني دوليا خالله ستيم توحيد القواعد احملاسبية لتسهيل املقارنة بني

مبدأ الشخص احملتاط أو احلذر الذي يرتك لشركة التأمني احلرية يف  2نظام املالءة  أدخل االستثمار: -
املعتمدة يف لنظام عن القواعد الصارمة استثمار أمواهلا أمام صيغ االستثمار اليت ترغب فيها، كما ختلى ا

وقد ضمن  شركة اختيار استثمارات سهلة التسيري.، ولكنه يف نفس الوقت قد ضمن لل1نظام املالءة 
هذا النظام كذلك أمان، جودة، سيولة، ورحبية حمفظة األصول عرب حساب رأس املال الضروري للمالءة 
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الذي أيخذ بعني االعتبار كافة األخطار القابلة للقياس الكمي خاصة املتعلقة بنوعية القروض وسيولة 
 .(116-115، الصفحات 2015)لفتاحة،   لاألصو 

بطريقة جزافية  1يتم حتديد هامش املالءة وفق املالءة  تقييم هامش املالءة )متطلبات رأس املال(: -
نسبة من األقساط أو من الكوارث يف التأمني على صات التقنية يف أتمينات احلياة و )نسبة من املخص

 توجد عتبتني حتددان هامش املالءة مها: 2وفق املالءة ، و (Clélia, 2006, p. 12) غري احلياة(
 رأس املال الضروري للمالءة (SCR :Solvency Capital Requirement:) يشري إىل رأس املال

. (Anthony, 2014, p. 13) الضروري المتصاص اخلسائر الناجتة عن كارثة استثنائيةاملستهدف و 
 SCR سنة. مبعىن أن مؤشر خالل مدة %99.5هو يقابل القيمة املعرضة للخطر مبستوى ثقة يقدر بأ و 

يقابل مستوى رأس املال املطلوب الذي يكون عند هذا املستوى احتمال إفالس شركة التأمني يف سنة 
املؤشر يرتكز على نظرية استمرارية النشاط لشركة  بذلك فإن حساب هذاو  .%0.5واحدة أقل من 

التأمني، حيث يضمن أبن تكون مجيع األخطار اليت تتعرض هلا شركات التأمني مأخوذة بعني 
على أساس منوذج معياري ُمقرتح من اهليئة التنظيمية أو  SCRعموما يتم حساب مؤشر و  االعتبار.

 . (Anne, 2012, p. 18) قبل شركة التأمني يف حد ذاهتا منوذج داخلي يُطوَّر من
ذلك وفق ة اليت تتعرض هلا شركة التأمني و وفق النموذج املعياري األخطار الرئيسي SCRيضم مؤشر و 

 Anne, 2012, pp. 29(:   Aju + SCRop + BSCR = SCR-30(ة الصيغة التالي
يضم رؤوس األموال الضرورية للمالءة BSCR) حيث أن رأس املال الضروري للمالءة القاعدي )

أتمينات  خاطر االكتتاب يف أتمينات األضرار، خماطر االكتتاب يف التأمني الصحي، خماطر االكتتاب يفمل
ميثل رأس املال الضروري للمالءة اخلاص (SCRop)  خماطر القرض. يف حنياحلياة، خماطر السوق، و 

 الضرائب املؤجلة.لق بتوزيع األرابح يف املستقبل و فيتعAju) ابملخاطر التشغيلية، أما التعديل )
 املتطلب األدىن لرأس املال (MCR : Minimum Capital Requirement :) هو ُمتضّمن يف و

SCR الذي إذا اخنفض عن هذا شراف، و هيئات اإلميثل احلد األدىن لرأس املال املفروض من طرف . و
ضها إىل إمكانية سحب يعر دخل التلقائي للهيئات الرقابية و املستوى يُعرّ ض شركات التأمني إىل الت
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يتم حسابه بواسطة عالقة خطية جملموعة من املتغريات )األقساط، املخصصات التقنية، االعتماد. و 
يكون شبيه لطريقة حساب هامش املالءة اإللزامي يف املالءة هو بذلك الضرائب، واملصاريف اإلدارية(، و 

أن يسمح بتغطية اخلسائر القصوى املنتَظرة مبستوى ثقة حمدد عند   MCRجيب عند حساب . و 1
احملسوب حسب النموذج املعياري أو  SCRمن  %45و %25يكون حمصور بني ملدة سنة، و  85%

الرقابة هيئات اإلشراف و  إعالم يتممرة يف الفصل و الداخلي، كما جيب أن حُتسب قيمته على األقل 
 .(Lerda, 2011, p. 20) عليها املتحصل ابلقيمة

جيب على شركات التأمني توفريها من نقصد بذلك حجم األموال اخلاصة اليت تغطية هامش املالءة:  -
موال اخلاصة ، فقد مت تقسيم األ2وفق املالءة (. و MCR ،SCRأجل تغطية احتياجات مالءهتا املالية )

نيف األموال اخلاصة كل صنف مت تقسيمه إىل مستوايت، حيث مت تصإىل صنفني )أساسية وإضافية(، و 
ثالث. أما األموال اخلاصة اإلضافية فتصنف إىل األموال الثاين والاألساسية إىل ثالثة مستوايت: األول و 

الثالث، مث مت وضع حدود لكل مستوى من هذه املستوايت إلدماجه يف يف املستويني الثاين و اخلاصة 
ابألموال اخلاصة األساسية اليت ميكن أن  MCRعلى العموم فإنه جيب تغطية و  عناصر هامش املالءة.

ابألموال اخلاصة  SCRعلى األقل( أو الثاين. كما جيب تغطية  %80تكون من املستوى األول )
، 2015)لفتاحة،  (األكثرعلى  %15)الثالث و  ،الثاينو ، على األقل( %50)للمستوايت األول

إلصالح يف حالة إثبات عدم االلتزام هبذه النسب فإنه يلزم على الشركة وضع خمطط و . (114صفحة 
 إال سيتم سحب االعتماد.ع، و الوض

 الركيزة الثانية )املتطلبات النوعية(: 2.2.3.2
وظيفة ، نة فيها وظيفة للرقابة الداخليةاإلجراءات النوعية متضم 2حتدد الركيزة الثانية من نظام املالءة 

عن وظيفة تدقيق داخلي مستقلة والفعالة للشركة،  املخاطر، نظام للحوكمة لضمان اإلدارة السليمةإدارة 
التقييم نظام ، و ...(SCRاحلساابت )خمصصات تقنية،  وظيفة إكتوارية مكلفة بتنظيمالوظائف األخرى، 

تركيز هذه الركيزة على هذه املتطلبات النوعية أتكيدا على  جاء(، و ORSA) الداخلي لألخطار و للمالءة
كذا فعالية عملية اإلشراف، إذ يويل املشرفون أمهية ابلغة التأمني و شركات  يف إدارة خماطر أمهية احلكم الراشد
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قييم املخاطر اليت يتعرضون إجراءات منهجية لتالتأمني إىل تطوير ضوابط و  شركاتهلذه الركيزة نظرا حلاجة 
 .(Lerda, 2011, p. 23)يف األموال اخلاصة.  ن احتياجاتما يقابلها مهلا و 

  الركيزة الثالثة )متطلبات اإلفصاح(: 2.3.3.2
رقابة القائمة الن الشفافية لتعزيز آليات السوق و ضمالركيزة إلقامة تواصل مايل أفضل و تسعى هذه ا
هبذا تصبح األطراف ذات الصلة بشركات التأمني هلا احلق يف احلصول على معلومات على أساس اخلطر، و 

علومات أساسية عن وضعها املايل وعن مالءهتا، مليت تواجهها شركات التأمني و املخاطر ادقيقة عن مستوى 
لسوق، تصنف املعلومات واجبة النشر من قبل هذه الشركات إىل معلومات تدخل يف سياق انضباط او 

 .(Olga, 2007, p. 13) معلومات تقدم للمؤمن هلممعلومات تقدم للمراقبني، و 
 متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي: .3

، التجاري خاصة من الناحية املاليةختالف شركات التأمني التكافلي عن شركات التأمني نتيجة ال
 (IFSB : Islamic Financial Services Board)فقد أصدر جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 

هيئة دولية، هو عبارة عن لس وهذا اجمل (، معيار متطلبات املالءة املالية للتأمني التكافلي.11املعيار رقم )
لتطوير إبصدار معايري رقابية ومبادئ إرشادية يقوم اجمللس ، 2003بدأت العمل يف مارس  اليزاي،مبمقرها 

وقد بلغ عدد أعضاء اجمللس (. املال، والتأمني التكافلي، ورأس قطاع البنوكوتعزيز اخلدمات املالية اإلسالمية )
دولية، منظمات حكومية  8سلطة تنظيمية وإشرافية، و 78عضوا، ميثلون  180، 2018 ديسمربيف شهر 

 .(IFSB, 2019) دولة 57، يعملون يف منظمة فاعلة يف السوق 94و
الءة هو إبراز اخلصائص الرئيسية ملتطلبات امل( 11رقم )كان اهلدف من وراء إصدار املعيار   وقد

وضع مجلة من املبادئ تتبعها السلطات اإلشرافية لدى هيكلتها هلذه املتطلبات لشركات التأمني التكافلي و 
وصي بتقنيات ال ي. كما أن هذا املعيار (9، صفحة 2010)جملس اخلدمات املالية االسالمية،  داخل دوهلا

بني متطلبات املالءة الءة املالية لصندوق املشرتكني ويفصل بينها و إمنا يركز على متطلبات املكمية حمددة و 
، صفحة 2015)فروخي،  املالية لصندوق املسامهني كون ملكية األموال ختتلف ابختالف الصندوقني

 على العموم فإن متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي تتمثل فيما يلي:. و (204
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 (:11املتطلبات الكمية حسب املعيار رقم ) 1.3
  للتأمني االمجايل تقييم املركز املايل ، فإنه من الضروري 11حسب املعيار رقم  اخلصوم:تقييم األصول و

معايري وهذه املقاييس تتوافق مع اخلصوم، قاييس متناسقة مع السوق لألصول و ابالعتماد على م التكافلي
 .(10، صفحة 2010)جملس اخلدمات املالية االسالمية،  (IFRS) التقارير املالية الدولية

 :يتم تقييم هامش املالءة يف شركات التأمني التكافلي لكل صندوق على حدة كما يلي  هامش املالءة
 :(34-30، الصفحات 2010)جملس اخلدمات املالية االسالمية، 

 الثقة مبدى من عالية درجة توفري من هذا اهلامش هو اهلدف إن :املشرتكني هامش املالءة لصندوق 
يتم حسابه لكل املخاطر املواتية. و  غري الظروف قدرة هذا الصندوق على تلبية مطالبات املشرتكني يف

، فإن جملس 11حسب املعيار رقم و اليت ميكن أن يكون هلا أتثريا ماليا سلبيا على صندوق املشرتكني. 
ة لصندوق املشرتكني اخلدمات املالية االسالمية وضع منوذجا قياسيا )معياراي( حلساب هامش املالء

(SRيسعى لتغطية أربعة خماطر رئيسية تتمثل يف: خما ) االحتياطات طر التقدير غري اجليد للمخصصات و
(PRRC( خماطر االكتتاب يف التكافل ،)URRC( خماطر االئتمان ،)CRRC خماطر السوق ،)
(MRRC و ،)( املخاطر التشغيليةORRC :وذلك وفقا للصيغة التالية ،) 

 
 إن هامش املالءة لصندوق املسامهني يتم من خالله التأكد من  :املسامهني هامش املالءة لصندوق

القانونية، مبا يف ذلك توفري رأس املال كافل كي تليب واجباهتا املالية و الت لشركةكفاية موارد رأس املال 
، فإن جملس اخلدمات املالية االسالمية قد 11حسب املعيار رقم و . )قرض حسن(لصندوق املشرتكني 

( يغطي خماطر االئتمان CRوضع منوذجا قياسيا )معياراي( حلساب هامش املالءة لصندوق املسامهني )
(CRRC( خماطر السوق ،)MRRC و ،) املخاطر( التشغيليةORRC :وذلك وفقا للصيغة التالية ،) 

  
صندوق ت املخاطر لصندوق املشرتكني و فإنه يتم تقييم األموال املطلوبة لكل مكون من مكوان وبذلك

املسامهني ابستخدام منوذج معياري توصي به السلطة اإلشرافية، كما ميكن تقييم هذه املتطلبات املالية 

OR+ RC MR+ RC CR+ RC UR+ RC PRRCSR=  

 

OR+ RC MR+ RCCRCR= RC 
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ها شركة التأمني التكافلي ميكن االعتماد عليها بعد موافقة السلطة اإلشرافية ابستخدام مناذج داخلية تعدّ 
عليها. كما يستعمل النموذج الختبار قدرة الصناديق، على الوفاء بواجباهتا وفق مستوى حمدد من 

)جملس اخلدمات املالية  يف فرتة حمددة )سنة واحدة مثاًل(على سبيل املثال( و  %99.5االحتمال )
  .(29، صفحة 2010االسالمية، 

صل الكامل بني صندوق املسامهني نظرا إىل الف متطلبات تغطية هامش املالءة )جودة موارد املالءة(: -
، فيجب تقييم موارد املالءة بصورة منفصلة لتغطية مستوايت هامش املالءة لكل صندوق املشرتكنيو 

ميكن أن تطبق السلطة اإلشرافية حدودا حمتملة كي تكون موارد املالءة مؤّهلة . كما ةى حدصندوق عل
ميكن أن ختتار السلطة امش املالءة لصندوق املشرتكني وصندوق املسامهني. و لتغطية املستوايت املختلفة هل

ت املالءة طية مستواياإلشرافية مستوايت خمتلفة عند حتديد مبلغ موارد املالءة للتأمني التكافلي قصد تغ
  :(25-24، الصفحات 2010)جملس اخلدمات املالية االسالمية،  املختلفة.

ميكن أن حُتّرر بعض منتجات التأمني التكافلي وفق ما متطلبات قابلية التحويل بني صناديق التكافل:  -
يُطلق عليها "صندوق الطوق احلاجزي" إذ يتم فصل جزء من األعمال عن الباقي. يف هذه احلاالت، 

ميكن عزله ابلكامل عن أنواع العمل التكافلي  للصناديقفإن املوجودات أو الفائض التكافلي احملتجز 
الطوق احلاجزي الذي حصرايا لتلبية الواجبات اليت هلا عالقة بصندوق األخرى حبيث ميكن استخدامها 

ملا يكون صندوق املشرتكني غري قابل للتحويل فإنه جيب أن يليب بصفة فردية متطلبات  لذلكمت أتسيسه. و 
، كما جيب تغطية هذه ةتقريرها هلذا الصندوق على حدجيب حساب املخصصات التقنية و مبعىن  املالءة،

املخصصات التقنية مع متطلبات املالءة املناسبة. أما يف حالة وجود قابلية للتحويل ابلكامل بني صناديق 
)جملس اخلدمات املالية  املشرتكني، جيب حينئٍذ تطبيق متطلبات املالءة على إمجايل تلك الصناديق

 .(21-20، الصفحات 2010االسالمية، 
ابة، تعتمد متطلبات املالءة للتأمني التكافلي على أربعة مستوايت للرقمستوايت الرقابة لكل صندوق:  -

)جملس اخلدمات  ذلك كما يليتويني آخرين لصندوق املسامهني، و مسمستويني لصندوق املشرتكني و 
 :(42-41، الصفحات 2010املالية االسالمية، 
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 الذي إذا مت االخالل و  متطلبات احلد األدىن: احلد األدىن لضبط مستوى املالءة املالية لصندوق املشرتكني
به، تتدخل السلطات اإلشرافية لتطبيق إجراءات تصحيحية أكثر صرامة إلعادة مستوايت املالءة املالية 

 هلذا الصندوق للحد األدىن املطلوب.
  الذي يف حال مت اإلخالل به، ندوق املشرتكني و به: مستوى املالءة احملدد لصمتطلبات رأس املال املصرح

 فإنه يتطلب من الشركة زايدة مصادر مالءهتا املالية أو التقليل من خماطر هذا الصندوق املشرتكني.
 لصندوق املسامهني الية احملدداحلد األدىن لرأس املال املستهدف: احلد األدىن لضبط مستوى املالءة امل 

لتطبيق إجراءات تصحيحية أكثر صرامة إلعادة مستوايت رأس السلطات اإلشرافية،  هتعتمد علي ذيالو 
 املال هلذا الصندوق للحد األدىن املستهدف.

 الذي يف حال مت و  رأس املال املصرح به املستهدف: مستوى املالءة املالية احملدد لصندوق محلة األسهم
 مؤسسة التكافل زايدة مصادر مالءهتا املالية كي تفي ابلتزاماهتا املالية.اإلخالل به، فإنه يتطلب من 

إن اإلخالل مبتطلبات احلد األدىن لرأس املال، متطلبات رأس املال املصرح به، احلد األدىن لرأس املال 
املطلوبة املطبقة املصرح به املستهدف قد ينتج عنه جذب انتباه شركة التكافل من إعادة درجة رقابة املالءة 

على أي صندوق تكافل أو على صندوق محلة أسهمها أو على التأمني التكافلي. جيب عندئذ أن تضع 
تطلبات املالءة يف فرتة قصرية. وإذا مل يتم شركة التكافل خطة مقبولة تقدمها إىل السلطة اإلشرافية لتلبية م

طة اإلشرافية أو حمددة يف النصوص القانونية، فيجب تنفيذها يف مدة معقولة حتددها السلتقدمي خطة مقبولة و 
التدابري احملتملة اليت تتخذها ميكن أن تشمل اإلجراءات و . حينئذ أن مُتنع الشركة من مواصلة نشاطها التكافلي

 : (22، صفحة 2010)جملس اخلدمات املالية االسالمية،  السلطات اإلشرافية ما أييت
  إجراءات ملعاجلة مستوايت املالءة مثل السحب من تسهيل القرض من صندوق املسامهني إىل صندوق

قيود على الءة إىل املستوايت املطلوبة، و خطط عمل إلعادة موارد املشرتكني، مما يتطلب رؤوس أموال و امل
 ...إخل،إعادة شراء حقوق امللكية أو غريها من األدوات و/أو توزيع األرابح 

  إجراءات حلماية املشرتكني يف التكافل هبدف إعادة مستوايت املالءة، مثل القيود على أتسيس أعمال
 جتارية أو استثمارات أو ترتيبات إعادة التكافل األخرى...إخل،
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 كزايدة نشاط أفضل،   بشكلمن تقييم الوضع و/أو مراقبته  إجراءات هتدف إىل متكني سلطة اإلشراف
 االكتواريني ابلقيام بتدقيق مستقل أو توسيع جمال فحصهم، ومطالبة املدققني اخلارجيني أو  اإلشراف

 إجراءات ضوابط اإلدارة. ارة شركة التكافل أو استبداهلا وإطار إدارة املخاطر و إجراءات لتقوية إد 
 :(11حسب املعيار رقم )متطلبات اإلدارة الاعالة لشركات التأمني التكافلي  2.3

كة إطارا شامال إلدارة فعال، جيب أن يكون لدى الشر كة التأمني التكافلي بشكل سليم و شر إلدارة 
راة التنفيذية العليا لتعريف   وقياس إجراءات رفع التقارير املتعلقة به، مبا يف ذلك إشراف جملس اإلداملخاطر و 
أن يتيح إطار إدارة املخاطر  مراقبة أنواع املخاطر ذات الصلة، ورفع التقارير بشأهنا. كما جيبومتابعة و 

أن يتأكد من وجود آلية مالئمة لرفع التقارير حول الئمة لاللتزام أبحكام الشريعة ومبادئها و اخلطوات امل
يف إطار اإلدارة الشاملة ملخاطر التكافل جيب على شركة الصلة إىل السلطات اإلشرافية. و  املخاطر ذات

لديها إجراءات إلدارة  أن تكونو ، (ORSAملالءهتا )نظام رها و تقوم بتقييمها اخلاص ملخاط التكافل أن
متطلبات رأس املال املتعلقة برأس ماهلا االقتصادي و إدارة مستوى مواردها املالية املخاطر ورأس املال ملتابعة و 

السلطات للمخاطر وللمالءة شركة التكافل و سوف يساعد التقييم اخلاص و الرقايب الذي حيدده نظام املالءة. 
جيب يل القرض إىل صندوق املشرتكني. و اإلشرافية يف تقييم احلاجة ألي رأس مال إضايف أو سحب تسه

تطبيق ذلك على كل مستوى من املستوايت اليت تنطبق عليها متطلبات املالءة. وبصفة خاصة، حيب تطبيقه 
 صندوق املسامهني.ره منفصلة على صندوق املشرتكني و بصو 

كذلك و  ب على جملس إدارة الشركةإلدارة شركة التكافل بطريقة فعالة، فإنه جيسبق، و  ابإلضافة إىل ما
وتطبيق املراقبة الكافية للمخاطر، و كفاية وفعالية عمليات التشغيل،   توفري قدر معقول منإدارهتا العليا، 

 اإلجراءات الداخلية.و االلتزام ابلقوانني والنظم والسياسات و  األعمال االستثمارية،األسلوب االحرتازي يف 
  .(38-36، الصفحات 2010)جملس اخلدمات املالية االسالمية، 

 :(11حسب املعيار رقم ) متطلبات اإلفصاح 3.3
املادية وفقا ملتطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي فإنه البد أن يتم االفصاح عن املعلومات 

كذلك غريهم من يساعد املشرتكني احملتملني والفعليني، و  ذات العالقة ابملشرتكني، وهذا ما من شأنه أن
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املخاطر اليت قد يتعرضون هلا. وبذلك فإن ملركز املايل للتأمني التكافلي و املشرتكني يف السوق على تقييم ا
 عد على احلفاظ على نزاهة التأمني التكافلي.من مث يساإىل قابلية حماسبة أكثر فعالية و االفصاح يقود 

اح العام عن املعلومات النوعية إن االفصاحات املتعلقة مبتطلبات املالءة جيب أن ترتبط ابإلفص
غريها من املعلومات اخلاضعة العتبارات التجارية اليت عليها حق ملكية و  الكمية الكافية، ابستثناء املعلوماتو 

املعلومات للسلطات اإلشرافية.  التكافلي، على أنه جيب أن يتم اإلفصاح عن هذا النوع منالسرية يف التأمني 
للتعرف  فيما خيص اإلفصاح العام، جيب أن تصف الشركة يف تقريرها السنوي اإلطار الشامل إلدراة املخاطرو 

 ستوى الرقابة للمالءةالتحكم فيها، فيما يتعلق ابالحتفاظ مبعلى املخاطر ذات الصلة وقياسها ومراقبتها و 
 .(39، صفحة 2010)جملس اخلدمات املالية االسالمية، 

 دراسة حتليلية مقارنة: .4
اإلحتاد األورويب(  الو.م.أ و بعد استعراض متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التجاري )يف

، قمنا إبجراء مقارنة بني هذه املتطلبات لتحديد أوجه (11)وفق املعيار رقم  لشركات التأمني التكافليو 
 قد مشلت عملية املقارنة اجملاالت التالية: شابه واإلختالف بينها، و الت
تعلق الرابع يبدأ امل( مبادئ، 07يعتمد نظام املالءة يف الو.م.أ على سبعة )ركائز نظام املالءة املالية:  -

عبارة عن متطلبات  ، أما املبادئ األخرى فهيعلق مبتطلبات اإلفصاحتاألول يبدأ امل، و ابملتطلبات الكمية
( ركائز: متطلبات كمية، نوعية، ومتطلبات 03، على ثالثة )2املالءة نظام . يف حني يعتمد نوعية

( مميزات، إال أنه، 07فقد مت صياغتها يف سبعة )، اإلفصاح. أما متطلبات املالءة املالية لشركات التكافل
على أهنا متطلبات كمية، يف حني أن امليزتني اخلامسة  األوىلاألربعة يف نظران، ميكن تصنيف املميزات 

السابعة، فهي تتعلق مبتطلبات اإلفصاح. وبذلك فإنه  النوعية، أما امليزةتطلبات ملاب انوالسادسة تتعلق
شابه يف ركائز املالءة املالية لشركات التأمني التجاري والتكافلي، إذ أنه جيب يف ميكن القول أن هناك ت

أن يضم الركائز الثالثة سابقة الذكر، إال لشركات التأمني التجاري أو التكافلي كل نظام للمالءة املالية 
 أن حمتوى هذه الركائز خيتلف من نظام مالءة آلخر.

أسس احملاسبة  نظام املالءة يف الو.م.أ وفق وفقاخلصوم األصول و  يتم تقييمتقيييم األصول واخلصوم:  -
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هي إما غري حساسة للخطر أو نسبيا أكثر ذاتية. كما أن خصائص نظم احملاسبة ألغراض اإلشراف، و 
. (376صفحة ، 2011)حسن،  تزيد من احتمال ظهور أخطاء يف تقييم شركات التأمني املتعثرة ماليا

، 2نظام املالءة الءة لشركات التأمني التكافلي و بني نظام املتقييم هذا الحظ وجود تناسق يف بينما يال
أكثر واقعية لقيمة سمح إبعطاء صورة أكثر اقتصادية و وذلك ابالعتماد على مبدأ القيمة العادلة الذي ي

 على املستوى الدويل.الشركة، كما يسمح كذلك بتسهيل املقارنة بني الشركات 
الذي و  فإنه يتم استثمار أموال شركات التأمني وفق مبدأ الشخص احملتاط 2وفق نظام املالءة االستثمار:  -

 رغب فيها. إال أن هذه املتطلباتيرتك لشركة التأمني احلرية يف استثمار أصوهلا أمام صيغ االستثمار اليت ت
ب يف الو.م.أ، أو ابلنسبة لشركات التأمني التكافلي، إال أنه جي  يتم ذكرها كأسس ألنظمة املالءة املاليةمل

عن استثمارات أموال املسامهني، ُملَزمة بفصل استثمارات أموال املشرتكني  التكافل التنبيه إىل أن شركات
 الشرعية.حكام األالوقت البد أن تكون هذه االستثمارات متوافقة مع ويف نفس 

التكافلي وفق مبدأ  وألشركات التأمني التجاري ب هامش املالءة يتم حساحساب هامش املالءة:  -
RBC حيث يتم تغطية كل خطر يواجه شركة التأمني برأس مال مقابل له. إال أن االختالف بني ،

ملزمة بتقييم هامش مالءهتا بصفة منفصلة لكل صندوق على  التكافلالنوعني يكمن يف أن شركات 
هذا و املخاطر اليت تؤثر على املسامهني. خاطر اليت تؤثر على املشرتكني و املحدة، حيث يتم الفصل بني 

يف الو.م.أ  ، أو يف نظام املالءةMCRو  SCRعند حساب املؤشرين 2يف نظام املالءة عكس ما جنده 
كل نشاطات الشركة على حد املطلوب، حيث يتم تقييم هذا اهلامش بصفة إمجالية ل RBCعند حتديد 

ال وجود على شركة التأمني بصفة إمجالية و يتم األخذ بعني االعتبار جممل املخاطر اليت تؤثر سواء، و 
 للتمييز بني املخاطر اليت تؤثر على املشرتكني أو املخاطر اليت تؤثر على املسامهني.

 ابستخدام 2نظام املالءة و  11املعيار رقم هامش املالءة وفق يتم حساب  مناذج حساب هامش املالءة: -
النموذج املعياري أو النموذج الداخلي، على عكس نظام املالءة يف الو.م.أ الذي ال يسمح ابستخدام 

 هامش مالءهتا.النموذج الداخلي، إذ يتيح لشركات التأمني صيغة معيارية فقط حلساب 
ه إن مبدأ تغطية مستوايت هامش املالءة يف شركات التأمني التكافلي هو نفس تغطية هامش املالءة: -
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وضع حدود ملستوايت األموال اخلاصة للشركة لتغطية مستوايت حيث يتم ، 2املوجود يف نظام املالءة 
ُملزمة بتقييم موارد  نظامني يكمن يف أن شركات التكافلهامش مالءهتا، إال أن االختالف الوحيد بني ال

فتوجد  2املالءة بصورة منفصلة لتغطية هامش مالءة كل صندوق على حدة، أما يف نظام املالءة 
( للشركة ككل. أما MCRو SCRحدود لألموال اخلاصة لتغطية مستوايت هامش املالءة )مستوايت و 

 %200ة شركة التأمني بنسبة تقدر بأ ابلنسبة لنظام املالءة املالية يف الو.م.أ، فإنه يتم تغطية هامش مالء
 كحد أدىن من رأس املال املتاح، دون أن يقوم هذا النظام بوضع مستوايت ملوارد املالءة. 

هناك أربعة مستوايت )مستويني لكل صندوق( لتدخل اهليئات الرقابية وفق متطلبات  مستوايت الرقابة: -
التدخالت لكل مستوى من مستوايت املالءة لكل تكافل، مع وضوح هذه الاملالءة املالية لشركات 

. أما يف نظام (46-45، الصفحات 2010)جملس اخلدمات املالية االسالمية،  صندوق على حدة
(، وهذه التدخالت ليست واضحة عند كل MCRو SCR، فيوجد مستواين فقط للتدخل )2املالءة 

ت املالءة. أما يف نظام املالءة يف الو.م.أ فتوجد أربعة مستوايت للتدخل )منوذج مستوى من مستواي
 (، أين يكون لكل مستوى منها قواعد صارمة مع عقوابت واضحة.NAICقانون 

، حيث أن هذه التأمني التكافليفقط بشركات  تتعلقهذه املتطلبات  قابلية التحويل بني الصناديق: -
بني الصناديق صناديق املشرتكني غري القابلة للتحويل ، إبخضاع 11، وفق املعيار رقم ملزمة شركاتال

لشركات التأمني التجاري يف الو.م.أ  املالءةأنظمة وفق أما ملتطلبات املالءة املالية بصفة فردية. األخرى 
هي كيان مايل ت شركاهذه التطلبات، ال ميكن تطبيقها، وهذا ألن هذه املويف االحتاد األورويب، فإن 

 فيما بينهم. عن أموال املسامهني، أو فصل أموال املشرتكني ، وال وجود لفصل أموال املشرتكني واحد
انشاءها التأمني شركات  وظائف الواجب علىابلتتعلق هذه املتطلبات بصفة أساسية  املتطلبات النوعية: -

، 2من أجل ضمان السري احلسن لعلمياهتا، وهذه املتطلبات هي مفصلة بدرجة كبرية يف نظام املالءة 
املالءة لشركات التأمني يف الو.م.أ. أما ابلنسبة لشركات التكافل فقد مت تناول وبدرجة أقل يف نظام 

. فقد مت الرتكيز بصفة أساسية 2ءةاملتطلبات النوعية بصفة عامة وبدرجة أقل مما هي عليه يف نظام املال
ككل، ونظام   شركة، نظام إدارة املخاطر للشركةبضرورة وضع نظام حلوكمة ال التكافلعلى الزام شركة 
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ORSA .إال أنه جيب التنبيه  يطبق بصورة منفصلة على كل من صندوق املشرتكني وصندوق املسامهني
شركات التأمني التجاري، جيب على شركات التكافل عن ما هو موجود يف ، إضافية إىل أن هناك وظائف

مثل: هيئة الرقابة الشرعية، وظيفة املراجعة  إنشائها لضمان توافق أنشطتها مع الشريعة االسالمية،
 سالمية. بعدم االلتزام أبحكام الشريعة االالشرعية، وموظفي إدارة املخاطر املتعلقة 

(، أما يف نظام 01هذه املتطلبات مبينة وفق نظام املالءة يف الو.م.أ يف املبدأ ) متطلبات االفصاح: -
فل فهي مبنية هلذا النظام، أما وفق متطلبات املالءة لشركات التكافهي مبينة يف الركيزة الثالثة  2املالءة 

بصفة مفصلة ر املعياهذا تطرق هو عدم  ما يالحظإال أنه  (.11املعيار رقم ) وفق يف امليزة السابعة
وهذا يف نظران راجع إىل وجود معايري أخرى صادرة عن هيئات شركات التكافل، ملتطلبات اإلفصاح يف 

دار مثل هذه املعايري جاء دولية تطرقت ابلتفصيل إىل كيفية االفصاح يف هذا النوع من الشركات، وإص
الصادرة  أهم املعايري. و التأمني التجاريوشركات  التكافل وجود اختالف يف عناصر االفصاح بني شركاتل

 العرض واإلفصاح العام يف القوائم املالية لشركات) 12رقم املعيار التكافل جند  يف جمال االفصاح لشركات
هذين ، و (اإلفصاح عن أسس حتديد وتوزيع الفائض يف شركات التكافل) 13املعيار رقم و ( التكافل

 االسالمية. املراجعة للمؤسسات املاليةهيئة احملاسبة و املعيارين صدرا عن 
 اخلامتة: .5

توصلنا من خالل هذه الدراسة إىل أن متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي وفق جملس 
 نظام املالءة النظام األوريب، أقرب ما تكون من خالل مبادئها إىلالية االسالمية، تعترب حديثة، و اخلدمات امل

امش املالءة، تعلق مببدأ االعتماد على النماذج املعيارية أو النماذج الداخلية عند حتديد هي، خاصة ما 2
لتغطية هذا اهلامش، وجود مستويني للرقابة، ابإلضافة  شركةلحدود لألموال اخلاصة لمبدأ وضع مستوايت و 

اليت ترجع إىل ك بعض االختالفات الواجب ذكرها و إىل مبادئ بعض املتطلبات النوعية. إال أن هنا
ستثمار أموال هذه االختالفات تتمثل أساسا يف: وضع اسرتاتيجية الوصيات شركات التأمني التكافلي. و خص

يف نفس الوقت جيب مراعاة توافق ستثمار أموال صندوق املسامهني، و اسرتاتيجية أخرى الصندوق املشرتكني و 
مش املالءة لكل صندوق على حدة، توفري موارد هذه االستثمارات مع أحكام الشريعة اإلسالمية، تقييم ها
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مالءة بصفة منفصلة لتغطية هذه اهلوامش، وجود مستويني لرقابة املالءة لكل صندوق على حدة، إلزام 
موارد مالءة و  املسامهني بتوفري أموال كقروض حسنة لتعزيز مالءة صندوق املشرتكني، توفري هامش مالءة

التحويل بني صناديق التكافل األخرى، ابإلضافة إىل ضرورة وضع  خاصة بكل صندوق تكافلي ال يقبل
 .حدةملالءة شركة التكافل بصورة منفصلة لكل صندوق على للتقييم الداخلي ألخطار و نظام 

 التوصيات أمهها:كن تقدمي العديد من االقرتاحات و وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة مي
رؤوس األموال املقابلة لألخطار املبينة يف الصيغة ضرورة وضع صيغ أو عالقات تبني كيفية حساب  -

 ،(CR) أو صندوق املسامهني( SR)املعيارية حلساب هامش املالءة ابلنسبة لصندوق املشرتكني 
ال احلد األدىن لرأس املاحلد األدىن لصندوق املشرتكني، و ضرورة حتديد كيفية حساب كل من متطلبات  -

وهذا األخري يتم حسابه ، 2للمالءة  MCRاللذان يقابالن مؤشر املستهدف لصندوق املسامهني، و 
 عالقة خطية جملموعة من املتغريات )األقساط، املخصصات التقنية، واملصاريف اإلدارية(،بواسطة 

وضع نسب حمددة إىل مستوايت، و  تقسيمهاتعلقة بعناصر رأس املال للشركة و ضرورة وضع تفصيالت م -
 هلذه املستوايت لتغطية هامش املالءة للشركة، 

على جملس اخلدمات املالية اإلسالمية إدراج ميزة خصوصيات االستثمار يف شركات التأمني التكافلي  -
 ،لمالءة املالية للتأمني التكافليالكمية لتطلبات املكمتطلب من 

وضمّ ها إىل متطلبات نوعية أخرى ومفصلة بدرجة كبرية  على جملس اخلدمات املالية اإلسالمية إضافة -
بوظيفة الرقابة الشرعية، وظيفة املراجعة خاصة فيما يتعلق ، 11 امليزتني اخلامسة والسادسة من املعيار رقم

 إدارة املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام أبحكام الشريعة االسالمية، الشرعية،
إىل معايري اإلفصاح الواجب على  11االشارة يف املعيار رقم  على جملس اخلدمات املالية اإلسالمية -

 12شركات التأمني التكافلي االعتماد عليها عند االفصاح عن بياانهتا، على سبيل املثال: املعيارين رقم 
 هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية.الصادرين عن  13و 

 . قائمة املراجع:6

: األردن-عمان (. إدارة أخطار التأمني )أخطار االكتتاب، أخطار االستثمار(.2011أبو بكر عيد أمحد. )
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 دار صفاء.
الءة املالية يف شركات التأمني (. هامش امل2015خالد عبد العزيز السهالوي عبد الكرمي. )أمحد قندوز و 

 . 38، العدد10ية. جملة العلوم االقتصادية، العراق، اجمللدشركات إعادة التأمني السعودو 
 (. إدارة اخلطر و التأمني، من منظور إداري كمي وإسالمي.2010سامر حممد عكور هاين. )جراع إرتيمه و 
 : دار احلامد.األردن-عمان 

دراسة حالة شركة –(. حمددات املالءة املالية يف شركات التأمني التكافلي 2015 ،خدجية فروخي. )جوان
 أ .-11، اجلزائر، العدد 2األوىل للتأمني. جملة االقتصاد والتنمية البشرية، جامعة البليدة
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 : ملخص
لية التنفيذ املشرتك ذات الطابع العاملي وذلك بعد اعتمادها يف آلتقدمي  إىلهتدف هذه الدراسة 

 1992اإلطارية لألمم املتحدة بشأن تغري املناخ بروتوكول كيوتو الذي ميثل السك القانوين التفاقية 
(UNFCCC)،  ،وتدخل هذه اآلليات ضمن السياسات املشرتكة بني الدول ملكافحة ظاهرة تغري املناخ

ومن خالل هذه الورقة البحثية حناول عرض أهم ما نص عليه الربتوكول حول االجراءات واملبادئ املنظمة 
كثر استقطااب ملشاريع عرض جتربة أوكرانيا اليت تعترب الدولة األ إىللسري عمل آلية التنفيذ املشرتك، ابإلضافة 

 هذه اآللية.
حيث توصلت الدراسة إىل أن آلية التنفيذ املشرتك يشرف عليها مؤمتر األطراف، وهلا مسارين مما 
يعطي للدول حرية ومرونة أكثر، كما سامهت اآللية يف تنفيذ العديد من املشاريع االقتصادية اليت سامهت يف 

 .من التحدايتالعديد تواجه  ة، اال أهناخفض انبعاث الغازات الدفيئ
 التنفيذ املشرتك. ،بروتوكول كيوتو، أوكرانيا :يةكلمات مفتاح

 .JEL :K33 ،Q51، Q54 اتتصنيف

Abstract: 

The objective of this study is to present the Joint Implementation 

Mechanism (JIM) adopted by the Kyoto Protocol, which represents the legal 

basis for the UNFCCC 1992, and which are part of the inter-State  
__________________________________________ 
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policies to combat climate change, The provisions of the Protocol on the 

procedures and principles governing the functioning of the JIM, as well as 

the presentation of the experience of Ukraine, which is the most attractive 

country for the projects of this mechanism. 

The study concluded that JIM is supervised by the Conference of the Parties 

and has two tracks, which gives the countries more freedom and flexibility. 

The mechanism has also contributed to the implementation of many 

economic projects that contributed to reducing greenhouse gas emissions, but 

it faces many challenges. 

Keywords: Kyoto Protocol, Joint Implementation, Ukraine. 

Jel Classification Codes: K33 ،Q51 ،Q54. 

  :مقدمة .1
مشكلة االحتباس احلراري وما نتج عنها من تغريات يف املناخ واليت أصبحت يواجه اجملتمع الدويل اليوم 

هتدد استمرار النظم االيكولوجية وحياة االنسان، ألن مشكلة تغري املناخ مشكلة عابرة للقارات كان البد 
عرف من توحيد اجملهودات من أجل مكافحة الظاهرة وهذا ما أسفر عن انعقاد مؤمتر ريو دي جانريو والذي ي

، وكانت مشكلة تغري املناخ حمور أساسيا يف هذه القمة اليت ضمت أغلب دول 1992بقمة األرض سنة 
العامل، ومت التوصل يف املؤمتر اىل اتفاقية دولية هي االتفاقية االطارية بشأن تغري املناخ اليت فتحت النقاش من 

وصل اىل اعتماد صك قانوين ملزم خالل اجتماع مؤمتر األطراف التابع هلا بشكل كل سنوي ومت الت
 هو بروتوكول كيوتو أين تعهدت مبوجبه الدول الصناعية بتخفيض انبعااثهتا من الغازات الدفيئة. 1997سنة

ضم بروتوكول كيوتو مجلة من االجراءات والتدابري اليت ميكن أن تعتمد عليها كل دولة من أجل الوفاء 
ابلتزاماهتا، كما اقرتح آليات اقتصادية قائمة على السوق تسمح ابلعمل املشرتك للدول من أجل ختفيض 

هذه اآلليات ابآلليات املرنة انبعاث غازات االحتباس احلراري اضافة اىل اجراءات اخلاصة بكل دولة، تسمى 
أو آليات بروتوكول كيوتو وتتمثل يف: آلية التنمية النظيفة و آلية التنفيذ املشرتك، تسمح اآلليتني للدول 
الصناعية ابالستثمار يف الدول النامية أو غريها يف مشاريع هتدف اىل تقليل انبعاث الغازات الدفيئة املدرجة 

ول املستثمر على وحدات خفض االنبعااثت اضافة اىل األرابح اخلاصة يف بروتوكول كيوتو مقابل حص
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ابملشروع، حيث ميكن استخدام وحدات خفض االنبعااثت الناجتة للوفاء ابلتزامات املستثمر أو بيعها يف 
 سوق الكربون العاملي، أما اآللية الثالثة فهي آلية جتارة االنبعااثت وميكن مبوجب هذه اآللية املتاجرة يف
وحدات خفض االنبعااثت الناجتة عن املشاريع آللية التنفيذ املشرتك وآلية التنمية النظيفة ابإلضافة اىل 

  الوحدات خفض االنبعااثت اليت تصدرها الدول. 
رغم اختالف اآلليات الثالثة اال أهنا تسمح ابلعمل املشرتك بني الدول لتنفيذ التزاماهتا وقليل انبعااثهتا، 

لية التنفيذ املشرتك هو تشجيع العمل من أجل مكافحة ظاهرة تغري املناخ، كما تسمح للدول واهلدف من آ
بتقليل تكاليف الوفاء ابلتزاماهتا اليت تعهدت هبا يف بروتوكول كيوتو، كما تساعد على حتقيق تنمية اقتصادية 

 ومنافع بيئية للبلد املضيف.
 من خالل ما سبق نطرح االشكالية التالية:

 آلية التنفيذ املشرتك؟ وكيف ميكن للدول االستفادة منها؟ ما هي
 ومن خالل هذه اإلشكالية ميكننا وضع الفرضيات التالية:

مبا أن آلية التنفيذ املشرتك هي من السياسات اليت مت اعتمادها يف بروتوكول كيوتو كطريقة -
 شاريع وفق هذه اآللية اقتصادية ملواجهة تغري املناخ، فقد قدم الربتوكول شروط لتنفيذ امل

التنفيذ املشرتك يسمح للدول الصناعية بتنفيذ مشاريع خارج أراضيها وفق مبدأ التكلفة، هتدف  -
هذه املشاريع إىل تقليل االنبعااثت أو زايدة املخازن الطبيعية هلا)كالتشجري(، من أجل االلتزام مبا تعهدت 

 به وفق بروتوكول كيوتو.
لإلجابة على االشكالية سنحاول تقدمي تعريف موجز عن آلية التنفيذ املشرتك وماهي أهم الشروط 
الالزمة لتطبيقهاّ، وكيف يتم االشراف على سري عمل اآللية، وملعرفة كيف ميكن للدول املضيفة االستفادة 

 ملشاريع التنفيذ املشرتك من من آلية التنفيذ املشرتك سنعرض جتربة أوكرانيا ابعتبارها من أكثر الدول جذاب
اليت ساعدة على جذب املستثمرين،  وأهم العواملخالل التطرق اىل االشراف على اآللية يف أوكرانيا 

 واملنافع االقتصادية واالجتماعية اليت حققتها هذه املشاريع.
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 :بروتوكول كيوتو .2
 The Unitedبعد التوقيع على االتفاقية لألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC)  1994مارس  21يف املؤمتر العاملي لقمة األرض ودخوهلا حيز التنفيذ يف  1992سنة ،

اف كل سنة بداية من اتريخ اعتماد وتطبيق االتفاقية، من االتفاقية يتم عقد مؤمتر األطر  07وحسب املادة 
، انشاء فريق عمل خاص هو 1995تقرر خالل اجتماع مؤمتر األطراف يف دورته األوىل يف برلني سنة 

تفويض برلني حيث اهتم هذا الفريق إبعداد مسودة لصك قانوين ملزم ملحق ابتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
انعقد مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة بكيوتو )الياابن( ومت االتفاق على  1997 سنة بشأن تغري املناخ، ويف

صيغة هنائية للصك القانوين ويتمثل فيما يعرف بربوتوكول كيوتو، حيث تعهدت مبوجبه الدول الصناعية على 
ل سلة من ستة غازات خفض انبعااثهتا من الغازات الدفيئة املسببة لظاهرة االحتباس احلراري، وضم الربتوكو 

(، املركبات N2O(،أكسيد النرتوز )CH2(، امليثان )CO2دفيئة هي )غاز اثين أكسيد الكربون )
(، سادس فلوريد PFCs(، املركبات الكربونية الفلورية املشبعة )HFCsالكربونية الفلورية اهليدروجينية   )

 أن املعدل املتوسط للتخفيض قدر بـــــ ((، اختلفت نسبة التخفيض من دولة إىل أخرى االSF6الكربيت )
، وترد يف املرفق األول النسب 2012حتقق حبلول عام  1990% عن مستوى االنبعااثت لسنة  5.2

املئوية اليت تعهدت كل دولة بتخفيضها واعتربت هذه اخلطوة خطوة أولية لتحقيق هدف االتفاقية اإلطارية 
من نص االتفاقية، كما أدخل الربوتوكول للمرة األوىل آليات قائمة  02بشأن تغري املناخ الوارد يف الفقرة 

على السوق ملساعدة الدول الصناعية على االلتزام بتعهداهتا وتتمثل هذه اآلليات يف آلية التنمية النظيفة 
من  17ة وآلية االجتار ابالنبعااثت اليت نصت عليها املاد 06، آلية التنفيذ املشرتك  املادة 12مبوجب املادة 

  (Kevin R. Gray, 2016, p. 105)الربوتوكول.
 (Joint Implementation Mechanismماهية آلية التنفيذ املشرتك ) .3

لقد نصت االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ لألمم املتحدة وبروتوكول كيوتو على امكانية العمل 
املشرتك ملختلف الدول من أجل حتقيق هدف االتفاقية املتمثل يف تثبيت تركيز الغازات الدفيئة يف الغالف 
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وخالل مرحلة املفاوضات اجلوي عند مستوايت منخفضة تضمن عدم تعرض االنسان والبيئة إىل أي خطر، 
على بروتوكول كيوتو و بعد اقرتاح الوالايت املتحدة األمريكية لفكرة جتارة االنبعااثت، أصرت بعض البلدان 
على توفري خيارات أخرى متكنها من احلصول على ائتماانت رخيصة لالنبعااثت )وحدات خفض االنبعااثت( 

دان أخرى وفق مبدأ ختفيض التكاليف، ولذلك مت ادراج آليات عن طريق االستثمار يف البلدان النامية أو بل
 تسمح ابلعمل املشرتك بني البلدان.

مبا أن العمل املشرتك ميكن أن يتم بني البلدان الصناعية املدرجة يف املرفق األول والدول النامية أو بني 
(للتعبري على املشاريع املنجزة JIM) مت اعتماد مصطلح التنفيذ املشرتكالدول املرفق األول فيما بينها، فقد 

فيما بني بلدان املرفق األول، ومصطلح التنمية النظيفة على املشاريع اليت تستثمر فيها دول املرفق األول يف 
  (Louka, 2006, p. 105) الدول النامية.

 :تعريف التنفيذ املشرتك 1.3
املشرتك كإجراء مكمل للسياسات احمللية إىل  امكانية العمل  03لقد أشار بروتوكول كيوتو يف املادة 

ملكافحة ظاهرة تغري املناخ، وميكن أن تشرتك الدول الصناعية )األعضاء املدرجة يف املرفق األول( من أجل 
الوفاء ابلتزاماهتا اخلاصة خبفض انبعااثهتا من الغازات الدفيئة الستة املدرجة يف الربوتوكول، حيث تعهدت 

، ومن هنا ظهر ، 2012إىل  2008ألوىل من سندة اليها خالل فرتة االلتزام ابعدم جتاوز الكميات امل
)يف بروتوكول كيوتو( مشروعا  Aمفهوم التنفيذ املشرتك الذي يقصد به تنفيذ دولة صناعية من دول املرفق 

ر من الربوتوكول أو دولة مت Aيؤدي إىل خفض االنبعااثت يف دولة صناعية اخرى مدرجة أيضا يف املرفق 
مبرحلة انتقالية من االقتصاد االشرتاكي إىل اقتصاد السوق، حبيث حيسب مقدار التخفيض الذي مت حتقيقه 
ويضاف إىل رصيد اخلفض للدولة اليت نفذت املشروع خارج أراضيها مقابل ما دفعته من استثمارات وخربات 

ويتم اصدار شهادات تتوافق مع كمية التخفيض الناجتة   (91، صفحة 2015)ديب،  ،لتنفيذ املشروع
 emission reductionعن مشاريع التنفيذ املشرتك تسمى بوحدات خفض االنبعااثت )

units (ERUs وميكن تداول هذه الشهادات كسندات ائتمان يف بورصة الكربون العاملية، أو تستعمل ،
 (Hepburn, 2007, p. 377)  .للوفاء اباللتزامات احمللية
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 :املرحلة التجريبية آللية التنفيذ املشرتك 2.3
كفرتة التزام حيث يتوجب على دول املرفق األول   2012-2008حدد بروتوكول كيوتو الفرتة من 

تنفيذ التزاماهتا مع هناية الفرتة احملددة، اال أن غالبية الدول سعت اىل حماولة تطبيق اآلليات املقرتحة من أجل 
وقرر مؤمتر األطراف التفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ أنه ينبغي اختبار آلية التنفيذ  اكتساب خربة،

املشرتك دون تراكم يف أرصدة االنبعااثت، وبدأت مشاريع التنفيذ املشرتك يف النمو التدرجيي والبطيء نسبيا، 
شرتكا واليت مت التخطيط هلا، % فقط من املشاريع املقرر تنفيذها تنفيذا م70مت تنفيذ  1997ففي عام 

وازدادت عدد املشاريع املنفذة بشكل اثبت مع مرور الوقت رغم عدم وجود أرصدة مستحقة، حيث عملت 
الدول الصناعية وقطاعاهتا اخلاصة على االستثمار يف مشاريع ختفيض االنبعااثت من أجل احلصول على 

 تقبال.خربات حول مفهوم تداول حصص أو أرصدة االنبعااثت مس
ت حصة وقد كان قطاع الطاقة املتجددة من بني القطاعات اليت حصلت على اهتمام كبري حيث بلغ

 .1997 ابملئة يف سنة 42.6 املشاريع املنفذة تنفيذا مشرتكاامجايل  مشاريع الطاقة املتجددة من
 (Axel & BUTZENGEIGER, S, 2004, p. 105) 

 :على آلية التنفيذ املشرتك اإلشراف 3.3
اريع التنفيذ املشرتك، امللحقة مبؤمتر األطراف على مش نة االشراف على التنفيذ املشرتكتشرف جل

وتكون إجراءات الرقابة أقل صرامة من إجراءات آلية التنمية النظيفة، وتؤدي مشاريع التنفيذ  بصفة عامة
ل املدرجة يف املرفق األول أن متنح املشرتك أيضا إىل نقل التكنولوجيا احلديثة إىل البلد املضيف، وجيوز للدو 

وحدات تصاريح للهيئات واملؤسسات ابملشاركة، ولكن حتت مراقبتها، وضمن تدابري حمددة تؤدي إىل انتاج 
 خفض االنبعااثت أو نقلها. 

 شروط تطبيق آلية التنفيذ املشرتك: 4.3
اليت جيب توفرها من أجل من بروتوكول يف فقرهتا األوىل على جمموعة من الشروط  06نصت املادة 

حيازة ونقل وحدات خفض االنبعااثت النامجة عن مشاريع التنفيذ املشرتك اهلادفة إىل خفض انبعاث الغازات 
)كالتحريج، اختزان الكربون( يف أي قطاع من  الدفيئة ذات املصدر البشري أو تعزيز إزالتها بواسطة البواليع



 

 -دراسة التجربة األوكرانية-املشرتك  آلية التنفيذ
 

333 

 القطاعات االقتصادية تتلخص يف:
a) فقة األطراف املعنية على املشروعموا 
b) .أن حيقق املشروع املقرتح ختفيضا حقيقا يف االنبعااثت أو يعزز إزالتها أبي وسيلة ممكنة 
c)  أن يكون حيازة وحدات خفض االنبعااثت مكمال إلجراءات حملية ألغراض تلبية التزاماهتا

 مبقتضى بروتوكول كيوتو.
d)  7و5خفض االنبعااثت إذا مل ميتثل اللتزاماته مبوجب املادتني أال حيتاز أي طرف على وحدات ،

واملتعلقتني إبنشاء سجالت وطنية حلساب االنبعااثت وفق مناهج مصادق عليها من طرف مؤمتر األطراف 
 (1997)كيوتو،   واجلرد السنوي للغازات الدفيئة.

 التنفيذ املشرتك وهنج املسارين:. 4
تنص املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشرتك يف بروتوكول كيوتو على هنجني لتطوير مشاريع آلية التنفيذ 
املشرتك املعروفة بشكل عام ابملنهج ذو املسارين، املسار األول للتنفيذ املشرتك يرتبط بشكل كبري مع االجتار 

املتعلقة عايري املشروع االجراءات حتديد مابالنبعااثت، حيث أن الطرف املستضيف يلعب دورا مهما يف 
ابلتعامل مع وحدات خفض االنبعااثت، وتستند املعامالت واالجراءات إىل أداء املشروع، ولكن بعكس 
املسار الثاين ال توجد هيئة خارجية تتحقق من االنبعااثت املخفضة أو املعزولة، أما املسار الثاين آللية التنفيذ 

التنمية النظيفة، اذ جيب دراسة املشاريع وختفيض االنبعااثت احملتمل أن حيققها  املشرتك فهو يشبه أكثر آلية
أو امكانية عزهلا عن طريق هيئة أو كيان خارجي مستقل قبل إجراء أي معاملة، وهذا املسار صمم لألطراف 

ية(، ومن املرجح أن اليت مل تستويف مجيع متطلبات التنفيذ املشرتك )كالدول اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال
تكون تكاليف املعامالت االدارية يف املسار األول أقل من املسار الثاين ومن احملتمل أيضا أن البلدان املستثمرة 
ستفضل املسار األول بسبب حرية الدولة املضيفة يف تطبيق معايريها اخلاصة واملوافقة على املشروع وختفيض 

 ميتاز املسار األول بصرامة أكثر مقارنة مع املسار الثاين. االنبعااثت وفقا لقواعدها، ومع ذلك

(BASREC, 2006, p. 17) 
وختتلف دورة املشروع آللية التنفيذ املشرتك ابختالف املسار املعتمد وميكن تلخيصها يف اجلدول 
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 التايل:
 وفق املسارين (JIM): دورة مشروع 1 اجلدول

 املسار الثاين املسار األول 

اخلطوة 
-1-  

حتديد فكرة املشروع من قبل املشاركني فيه والتقييم 
األويل ألهلية وجدوى تطوير املشروع كمشروع للتنفيذ 

 املشرتك

حتديد فكرة املشروع من قبل املشاركني والتقييم األويل 
ألهلية وجدوى تطوير املشروع كمشروع للتنفيذ 

 املشرتك

اخلطوة 
-2- 

الواثئق الالزمة جيب على املشاركني يف املشروع اعداد 
لتقدميها إىل جهة التنسيق التابعة للبلد املضيف، 
حيث حتدد املبادئ التوجيهية الوطنية االجراءات 
املتعلقة ابلواثئق، أي ما إذا كان البلد املضيف يشرتط 

أو تصميم  (PDD)استخدام وثيقة تصميم املشروع 
شكل خاص به، ومواصفات خط األساس ومتطلبات 

 .الرصد والتحقق
 قد تشمل الواثئق ما يلي:

وضع خط أساس وخطة رصد أولية حتددها جهة -1
التنسيق للبلد املضيف، وتتضمن توثيق لتحليل اآلاثر 

 البيئية للمشروع حسب القانون احمللي.
 تقييم االنبعااثت اليت خفضها املشروع-2
خطاابت املوافقة على املشروع من األطراف -3

 املعنية.

حتتوي PDD املشروع على تطوير يعمل املشاركون يف
 على مجيع املعلومات الضرورية مبا يف ذلك:

احلصول على موافقة من األطراف على شكل -1
 خطاب موافقة

 تطوير خط األساس وخطة الرصد املناسبة-2
شرح كيفية خفض االنبعااثت أو احتجازها من -3

 طرف املشروع
 واثئق تتعلق بتحليل األاثر البيئية للمشروع.-4

إىل الكيان املستقل  PDDيقدم املشاركون يف املشروع
IE (Independent entity ) 

اخلطوة 
-3- 

تضمن جهة التنسيق املعينة ااتحة املعلومات للعامة 
من خالل السجل الوطين أو غريها من الوسائل، كما 
جيوز هلا تقدميها إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة 

 (.UNFCCCاإلطارية بشأن تغري املناخ )

متاحة للعامة من خالل  PDDجيعل الكيان املستقل 
يوم، وخالل هذه املدة جيوز لألطراف  30األمانة ملدة 

و أصحاب املصلحة واملراقبني املعتمدين التابعني 
التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ التعليق 

وأي معلومة واردة فيها، مث حيدد الكيان  PDDعلى 
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تقل ما إذا كانت تتوفر على كل املتطلبات املس
 ومكتملة.

اخلطوة 
-4- 

تتحقق جهة التنسيق املعينة من حتقق إضافة أي: 
ختفيض يف مقدار االنبعااثت الذي ما كان سيحدث 

 لو ال وجود املشروع 

بعد املوافقة على املشروع و تنفيذه، يقوم املشاركون فيه 
ادا على الرصد حبساب ختفيض االنبعااثت احملقق اعتم

ويقدم إىل الكيان املستقل الذي يعمل بدوره على 
التحقق والتدقيق يف نتائج الرصد والتأكد من تطبيق 
خطة املراقبة املعتمدة، ويعلن تقريره من خالل أمانة 

UNFCCC . 

اخلطوة 
-5- 

تصدر جهة التنسيق املعينة )اخلاصة ابلبلد املضيف( 
كميات مناسبة من وحدات خفض االنبعااثت 

ERUs  وفقا لطرق واجراءات حساب الكميات
املخصصة اخلاصة ابلبلد املضيف وما حققه املشروع 

 من ختفيض.

 اصدار وحدات خفض االنبعااثت:
يقوم البلد املضيف بنقل وحدات خفض االنبعااثت 

طراف األخرى وفق ما مت ابرامه من اتفاقيات مع إىل األ
املشاركني يف املشروع ويشرتط أن يتوفر أي طرف تنقل 
إليه هذه الوحدات على حساب يف السجل الوطين 

 لتتم عملية النقل
Source: (BASREC, 2006, pp. 27;33,35) 

 :آلية التنفيذ املشرتك بتجارة الكربونعالقة . 5
( CDMاالنبعااثت الناجتة عن مشاريع آلييت التنفيذ املشرتك والتنمية النظيفة )أن الوحدات خفض 

( الذي EU-ETSتكون قابلة للتداول يف األسواق الكربون، مثل النظام األورويب لتداول االنبعااثت )
انبعااثهتا  مت انشاؤه ملساعدة دول االحتاد األورويب للوفاء ابلتزامها يف بروتوكول كيوتو واملتمثل يف ختفيض

، حيث أجرى االحتاد األورويب تعديال على التشريع اخلاص ب 1999%  مقارنة مع مستوايته يف 8بنسبة 
EU-ETS  ليسمح بتداول وحدات ختفيض االنبعااثت املعتمدة اليت أنتجتها مشاريعJI وCDM  

مليون  499مليون دوالر أمريكي إىل  141من  JIمع اضافة بعض القيود، ولقد ارتفعت قيمة السوق 
، ونتيجة تداول وحدات ختفيض االنبعااثت املعتمدة عن مشاريع التنفيذ 2007دوالر أمريكي يف سنة 

املشرتك ومشاريع آلية التنمية النظيفة يف هذا السوق فإن هذه املشاريع حتقق ايرادات اضافة إىل االيرادات 
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 & Axel) خاصة يف مشاريع الطاقة املتجددةلة تنفيذها خارج اطار اآلليتني، املتأتية من املشاريع يف حا
BUTZENGEIGER, S, 2004, p. 105) وتتأثر مشاريع اآليتني أبسعار شهادات ،

خفض النبعااثت املعتمدة حيث شهدت مشاريع آلية التنمية النظيفة انكماشا ملحوظا يف اآلونة األخرية 
، 2012بعد عام  EU-ETSأسعار وحدت ختفيض االنبعااثت يف  وذلك راجع أساسا إىل اخنفض

 ,Koo) بسبب تدين النمو االقتصادي وقلة القيود املفروضة على شهادات ختفيض االنبعااثت املمنوحة
2017, p. 868)  

 التجربة األوكرانية:  . 5
االجراءات والقوانني التنفيذ املشرتك عن طريق تكيف ة ستفادة من آليحاولت العديد من الدول اال

، ومن بني الدول اليت جنحت يف استقطاب ةتو من شروط ومعايري لتنفيذ اآللياحمللية مع ما جاء به برتوكول كيو 
، وفيما حيث تتقارب عدد املشاريع يف الدولتني وأوكرانياعدد من مشاريع التنفيذ املشرتك جند روسيا  أكرب

  يلي سنعرض جتربة أوكرانيا
 :يف أوكرانيا (JIM) اإلشراف على 1.5

اعتمد جملس الوزراء األوكراين القرار بشأن املوافقة على اجراءات ومشاريع آلية التنفيذ املشرتك اليت 
، وقد مت تعني هيئة 2006فيفري  22خفض انبعاث الغازات الدفيئة ذات املصدر البشري يف  إىلهتدف 

اللتزام ااتبعة لوزارة محاية البيئة يف أوكرانيا وتضمن هذه اهليئة لإلشراف على مشاريع التنفيذ املشرتك وهي 
 األطرافمبتطلبات بروتوكول كيوتو، وهي تتبع نفس االجراءات اليت نص عليها بروتوكول كيوتو وما أقره مؤمتر 
فيض خت يف دوراته الالحقة، اال أهنا تتبع املسار األول أكثر مقارنة مع املسار الثاين، يتم نقل وحدات

سجل البلد املعين )املستثمر(، ذلك بعد تقدمي  إىلاالنبعااثت املعتمدة يف مشاريع التنفيذ املشرتك يف أوكرانيا 
 وزارة محاية البيئة لتسجيلها. إىلتقرير الرصد أو حجم امتصاص الغازات الدفيئة اليت حققها املشروع 

 آلية التنفيذ املشرتك ومن عدة أنواع نذكر منها: إطارنفذت أوكرانيا عدة مشاريع يف 
(Veremiychyk, 2006, p. 02) 

 احتجاز امليثان من مكب النفاايت-
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 )مشرتك املصدر(. التوليد املشرتك للطاقة -
 استخدام الكتلة احليوية -
 استخدام مصادر متجددة للطاقة. -
 )جتنب التسريبات( حتديث نظام التدفئة -
 .طاقة الكهرومائيةحتديث حمطات ال-

  مشاريع التنفيذ املشرتك يف أوكرانيا: 2.5
مشروع  من امجايل مشاريع آلية التنفيذ  321وصل عدد مشاريع آلية التنفيذ املشرتك يف أوكرانيا 

مشروع، تتوزع املشاريع يف أوكرانيا على عدة جماالت، ويالحظ أن املشاريع  761املشرتك املقدرة ب: 
) انبعاث الوقود اهلارب( )وهي املشاريع هتدف إىل جتنب انبعاث الغاز مثل Fugitiveاملصنفة حتت اسم 

مشاريع خفض تسرب غاز امليثان من أانبيب الغاز الطبيعي من خالل بناء أانبيب جديدة، جتنب إطالق 
نبعثة من غاز امليثان من إنتاج الفحم عن طريق اسرتداد الغازات وإحراقها، االستخدام الفعال للغازات امل

مشروع، أما مشاريع  116حمطة إنتاج األمونيا( حصلت على أكرب عدد من مشاريع التنفيذ املشرتك ب 
مشروع، ولكن املشاريع  16الطاقة املتجددة)طاقة الرايح، الطاقة املائية، طاقة الكتلة احليوية( فهي مل تتعد 

املتجددة يف املباين السكنية اجلديدة، إنتاج  املتعلقة بتحسني كفاءة الطاقة)كفاءة الطاقة وتدابري الطاقة
الكهرابء من الغازات احلرارية املهدورة يف إنتاج احلديد اإلسفنجي، حتسني كفاءة ضخ املياه( يف أكرانيا تشكل 

 %  من امجايل عدد املشاريع.28ما نسبته 
 .2016والشكل التايل يعرض خمتلف أنواع املشاريع يف أوكرانيا لسنة 
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 توزيع مشاريع التنفيذ املشرتك يف أوكرانيا :1الشكل 

 
 :اعتمادا على البياانت املأخوذة من ة: من اعداد الباحثاملصدر

projects.htm#4-http://cdmpipeline.org/ji 
وهذا يدل على مدى جناح  JIMولقد متكنت أوكرانيا من استقطاب أكرب عدد من مشاريع 

 السياسات احمللية هلا واالشراف املناسب من قبل هيئة االشراف.
 :مناخ التنفيذ املشرتك يف أكرانيا 3.5

إىل  2008حققت أوكرانيا كمية كبرية من وحدات التخفيض املعتمدة خالل فرتة االلتزام األوىل من 
ملشاريع مقارنة بباقي الدول، حيث متكنت من تعظيم لربوتوكول كيوتو، كما عرفت منو كبري يف عدد ا 2012

امكانياهتا يف آلية التنفيذ املشرتك وأصبحت أكرب مورد لوحدات ختفيض االنبعااثت املعتمدة، وهناك العديد 
 من العوامل اليت ساعدت على حتقيق هذه النتيجة:

a)  :الدعم السياسي 
عة كبرية تقدير الفوائد واملزااي اليت ستحققها استطاعت احلكومة األوكرانية ومؤسساهتا التجارية بسر 

مشاريع التنفيذ املشرتك وعملت على توفري مناخ مناسب، مما أدى إىل توفر دعم سياسي قوي ومناسب 
، كما عملت أوكرانيا على االستفادة والتنسيق 2006القانوين الالزم لتطبيقها يف عام  اإلطارلآللية وإقامة 

 بني ابقي اآلليات املتاحة.
b) :إطار شفاف 
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هيئة إدارية وهي الوكالة الوطنية لالستثمار البيئي واليت تتحمل مجيع  2008أنشأت أوكرانيا يف عام 
الكربون، واستطاعت  شجع ذلك على إنشاء فريق من خرباءاملسؤوليات املتعلقة إبجراءات التنفيذ املشرتك و 

 كبرية يف اجملال، وأصبح النظام بسيطا وأكثر شفافية.اكتساب خربة  
c)  :حوافز االستثمار 

وفرت أوكرانيا مناخ استثماري مناسب خايل من حوجز املصطنعة مثل وضع حدود إلصدار وحدات 
ات، وبذلك استطاع املستثمرين عرض وتقدمي مشاريع ختفيض االنبعااثت أو حتديد أولوايت حسب القطاع

 خمتلفة حمتملة للتنفيذ املشرتك.
d) :استقاللية أعمال الكربون 

وكمياهتا وشروط العقود واألطراف املشاركة يف مشاريع التنفيذ  ERUال يتم الكشف عن أسعار 
مينع تدخل الدول يف جتارة املشرتك خالل التفاوض فيما بينها، ورغم أن هذا يقلل من الشفافية اال أنه 

 الكربون.
لقد ساعدت هذه العوامل على خلق مناخ استثماري مناسب أدى إىل تزايد االهتمام ابلتنفيذ املشرتك 

 63.5اليت بلغت  ERUمن طرف رجال األعمال، الشركات واملؤسسات وابلتايل إىل منو إصدارات 
 JI  ، وتعد أكرانيا األن أكرب مشارك يف سوق آلية التنفيذ املشرتك 2012يناير  31مليون وحدة يف 

(Igor, Valentin , & Benoît, 2012, p. 20) وبلغ عدد املشاريع اليت تستضيفها ،
 .2016مشروع يف 321، و2007مشروع يف  120

 ختتلف ابختالف طبيعة ونوع املشروع منها:ولقد حققت هذه املشاريع عدة فوائد 
 : الفوائد االجتماعية واالقتصادية حسب نوع املشروع2اجلدول 

 الفوائد االجتماعية واالقتصادية نوع املشروع

  توفري الطاقة الصناعية والكفاءة
حتسني نوعية اهلواء احمللي، وحتسني بيئة العمل يف حالة 

د من انبعااثت الغبار من العمليات الصناعية احملدثة، واحل
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العمليات الصناعية، وحتسني القدرة التنافسية للشركة املضيفة 
 اليت ميكن أن تزيد من األمن الوظيفي

 طاقة متجددة
توفري مناصب عمل إضافية، وحترير األراضي اليت مت  

استخدامها لتخزين نفاايت الصلبة، توفري الطاقة يف األماكن 
 املعزولة.

 أانبيب الغازجتديد خط 
احلد من التسرابت الداخلية للغاز، والقضاء على األسبستوس 

 كمادة إصالح.

 تبديل الوقود
حتسني نوعية اهلواء احمللي نتيجة التحول من حرق الفحم إىل 
وقود آخر، وظروف عمل أكثر أماانا بسبب حتديثات 

 تكنولوجيا االحرتاق.

 مقالب القمامة وحمطات معاجلة املياه.احلد من الروائح من  معاجلة النفاايت

Source: (Korppoo, 2007, p. 10) 
التكنولوجيا  ابإلضافة إىل هذه الفوائد لوحظ أن مشاريع التنفيذ املشرتك سامهت بشكل كبري يف نقل

من املشاريع كانت تتضمن تكنولوجيا جديدة وأجنبية، كما سامهت أكثر بقليل  %70حيث أن أكثر من 
  .من ثلث املشاريع يف تدريب السكان احمللني وتطوير مهاراهتم

 (Korppoo, 2007, p. 10) 
ورغم النتائج احملققة اال أنه كشفت مراجعة وحتليل املعلومات املتاحة للعامة حول مشاريع آلية التنفيذ 

 األوكرانية على بعض العيوب اليت ينبغي معاجلتها منها: املشرتك
a)  املسار الثاين أكثر كفاءة من املسار  هذا جيعلميكن التالعب بسهولة خبط األساس للمشروع و

 األول.
b)  اجلدول الزمين لقبول املشروع واملوافقة على إصدار وحدات خفض االنبعااثت من طرف جهة

األوكرانية ينقصه التنسيق، ويالحظ أن بعض  (Designated Focal Pointالتنسيق املعينة )
خطاب املوافقة، تقرير التحديد، خطاب  )تتلقى املشاريع متر عرب دورة مشروع التنفيذ املشرتك أبكملها
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والبعض املوافقة، تقرير التحقق واحلصول على وحدات خفض االنبعااثت الصادرة( يف غضون بضعة أشهر، 
 مت تنفيذها قبل اعتمادها حيث مت استخدامها كإضافة لتعزيز الدخول يف وقت الحق. األخر

c)  يف العديد من املشاريع كانت تكاليف التنفيذ أعلى بكثري من اإليرادات احملتملة من وحدات خفض
فقط من امجايل تكاليف املشروع، ومت مالحظته بشكل خاص يف مشاريع  %2االنبعااثت وتشكل حوايل 

تنفيذ املشروع، اال أن إيرادات  لكثافة الرأمسالية، وهذا يشري إىل أن التنفيذ املشرتك مل يكن له دور يفذات ا
 وحدات خفض االنبعااثت استطاعت تغطية جزءا كبريا من التكاليف يف عدد قليل من أنواع املشاريع.

d)  املشروع تكون لديها تضارب أن الكياانت املستقلة املعتمدة اليت يتم اختيارها من طرف املشاركني يف
يف املصاحل فيما يتعلق بتحديد وتقيم مشاريع التنفيذ املشرتك، وكانت املرجعة يف بعض األحيان تنقصها 

 .(Zhenchuk, 2012, p. 3)  اجلدية الالزمة.

 خامتة:. 6
التعاون الدويل يف جمال مكافحة ظاهرة االحتباس احلراري قد أوجد فعال  مما سبق ميكن القول أن

آليات قائمة على السوق استطاعت املسامهة يف اجياد العديد من املشاريع اليت هتدف إىل تقليل انبعاث 
 الغازات الدفيئة أو تعزيز ازالتها كما سامهت يف نقل التكنولوجيا النظيفة، وتوجيه اقتصادات الدول إىل

 مشروع فقط. 761االستثمار منخفض الكربون حيث أن آلية التنفيذ املشرتك سجلت 
رغم االجنازات احملققة واملشاريع املسجلة اال أن هذه اجلهود تبقى غري كافية ملكافحة ظاهرة االحتباس 

مل تستضف  احلراري ألن الظاهرة عاملية وتستلزم مشاركة كل الدول، فحىت اآلن هناك العديد من دول العلم
أي مشروع من مشاريع اآللية، والتزال العديد من االقتصادايت تعتمد على الوقود االحفوري لتحقيق تنمية 
االقتصادية، لذلك سيتطلب مواجهة ظاهرة تغري املناخ جمهودات أخرى تكون أكثر تعميما، واتفاقيات دولية 

تو ودعمها ابإلجراءات احمللية، ويعترب االتفاق ملزمة حتدد نسب ختفيض أكثر من اليت جاء هبا بروتوكول كيو 
، 2020اخلطوة الثانية بعد برتوكول كيوتو، وسيدخل هذا االتفاق حيز النفاذ مع بداية عام  2015ابريس 

 والذي يتوقع منه دعم اجلهود العاملية ملكافحة تغري املناخ.
  قائمة املراجع. 7
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 ، منصات التكنولوجيا املالية كآلية لتعزيز منو الصناعة املالية اإلسالمية
 "منصة انسداك ديب للمراحبة" :دراسة حالة

The Financial Technology Platforms as a Mechanism to enhance the 

Growth of Islamic Financial Industry, Case Study: NASDAQ Dubai 

Murabaha Platform 
 د.حنان العمراوي

 lamraoui.hanane@univ-alger3.dz، 3جامعة اجلزائر 
 26/08/2019اتريخ النشر:               18/04/2019اتريخ القبول:                 19/03/2019اتريخ االستالم: 

 

 :ملخص
الدراسة إىل معرفة مدى إمكانية إستخدام منصات التكنولوجيا املالية كوسيلة لتعزيز منو هتدف هذه 

تعزيز التمويل تبيان أمهيتها يف هبدف مع دراسة حالة منصة انسداك ديب للمراحبة  .الصناعة املالية اإلسالمية
و سوق الصكوك اإلسالمية أو من خالل تعزيز منإدارة سيولة املصارف اإلسالمية، اإلسالمي، سواء من خالل 

 ببورصة انسداك ديب.
منصة انسداك ديب للمراحبة تقوم إبدارة سيولة املصارف اإلسالمية وقد توصلت الدراسة إىل أن 

مما أدى إىل زايدة قوة الطلب من املستثمرين تعزيز نشاط إدراج الصكوك يف بورصة انسداك ديب، مع  بكفاءة،
 منو حجم سوق الصكوك.احملليني والدوليني، وابلتايل 

 ،املصارف اإلسالميةالصكوك اإلسالمية، ، منصة انسداك ديب للمراحبة ،التكنولوجيا املاليةكلمات مفتاحية: 
 .املالية اإلسالمية الصناعة
 .JEL: O33، N25،Z12تصنيف 

Abstract: 

This study aims to identify the extent to which financial technology 

platforms can be used as a means to enhance the growth of the Islamic 

financial industry. With a study of the status of NASDAQ Dubai Murabaha 

platform with the aim of demonstrating its importance in promoting Islamic 
__________________________________________ 

 lamraoui.hanane@univ-alger3.dz، اإلمييل: : حنان العمراويملؤلف املرسلا
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finance, both through liquidity management of Islamic banks and by 

promoting the growth of the sukuk market on NASDAQ Dubai. 

  The study have found that the NASDAQ Dubai Murabaha platform 

manages the liquidity of Islamic banks efficiently, while enhancing the listing 

activity on NASDAQ Dubai, which has increased the demand from local and 

international investors and thus the size of the sukuk market. 

Keywords: financial technology, Nasdaq Dubai Murabaha Platform, Islamic 

bonds (sukuk), Islamic banks, Islamic finance industry. 

Jel Classification Codes: O33, N25, Z12. 

 مقدمة:  .1
تشهد صناعة اخلدمات املالية حتوالت سريعة، خاصة مع ظهور تقنيات مبتكرة تستخدم يف تقدمي 
اخلدمات املالية بكفاءة، مع تقليل التكاليف وحتسني خدمة العمالء، مما أدى إىل زايدة فرص الوصول إىل 

ديدة لألفراد واملؤسسات، قطاع اخلدمات املالية، من خالل منصات التكنولوجيا املالية، لتوفر مصادر متويل ج
اعتمادا على نظم ابتكارية عززت وجود بيئة جاذبة لرؤوس األموال، متميزة بسرعة وسهولة إمتام العمليات 

، وهي بذلك تتيح فرصة للصناعة املالية اإلسالمية فالتكالياملالية اإللكرتونية على نطاق عاملي وأبقل 
جمموعة أكرب من املستثمرين، وبذلك تنمو حصتها السوقية،  من هذا التقدم التكنولوجي، وجذب لالستفادة

 وتصبح أكثر تنافسية.
يف قطاع الصناعة  االبتكاراتتعد منصات التكنولوجيا املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية أحد أهم 

املالية اإلسالمية، لتوفريها لبدائل متويلية للمستثمرين، ومن بني أهم منصات التكنولوجيا املالية املتوافقة مع 
الشريعة اإلسالمية جند منصة انسداك ديب للمراحبة، اليت تعترب منصة متكاملة جتمع بني معايري أسواق رأس 

 ة ابلتمويل اإلسالمي.املال العاملية، واملتطلبات ذات الصل
 :الدراسة مشكلة  .أ

آليات مبتكرة مثل منصات التكنولوجيا  عن طريق ،حتتاج الصناعة املالية اإلسالمية إىل تعزيز منوها
منصة انسداك ديب للمراحبة، وحبث مسامهتها يف املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، لذا قمنا بدراسة حالة 

الية اإلسالمية من خالل إدارة سيولة املصارف اإلسالمية، وتعزيز منو سوق الصكوك تعزيز منو الصناعة امل
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 :كالتايل الدراسة إشكالية طرح ميكن وعليه اإلسالمية،
 مدى مسامهة منصة انسداك ديب للمراحبة يف تعزيز منو الصناعة املالية اإلسالمية؟ ما

  الدراسة:ب. فرضيات 
   للمراحبة سيولة املصارف اإلسالمية بكفاءة؛تدير منصة انسداك ديب 
  تعزز منصة انسداك ديب للمراحبة منو سوق الصكوك اإلسالمية؛ 
   وسوق الصكوك اإلسالمية يف انسداك انسداك ديب للمراحبةتوجد عالقة طردية بني منو إيرادات منصة ،

 ديب.
تناولت منصات  اليت واألجنبية العربية الدراسات ندرة من أمهيتها الدراسة تستمدج. أمهية الدراسة: 

، ابعتبار أن جتربة الصناعة املالية ، على حد علم الباحثةالتكنولوجيا املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
اإلسالمية يف جمال منصات التكنولوجيا املالية مع الشريعة اإلسالمية وأنشطة التمويل اإلسالمي، هي جتربة 

ز منو الصناعة املالية اإلسالمية، سواء من يف تعزيوأمهيتها منصة انسداك ديب للمراحبة كر حديثة، وخنص ابلذ 
 خالل إدارة سيولة املصارف اإلسالمية، أو من خالل تسهيل إصدار وإدراج الصكوك اإلسالمية.

الصناعة املالية تبيان أمهية منصات التكنولوجيا املالية يف تعزيز  : هتدف هذه الدراسة إىلأهداف البحثد. 
 يف تعزيز التمويل اإلسالمي؛ تهاأمهي، وتبيان توضيح آلية عمل منصة انسداك ديب للمراحبة، مع اإلسالمية

وبني بورصة لندن للمعادن يف إدارة سيولة  ،بني منصة انسداك ديب للمراحبة اجلوهري توضيح الفرقمع 
ك ديب للمراحبة يف تعزيز منو سوق الصكوك دراسة مدى مسامهة منصة انسداوكذا  املصارف اإلسالمية؛

 اإلسالمية.
عرض املنهج الوصفي يف  على االعتمادمت ، مبختلف جوانب املوضوعقصد اإلحاطة : منهجية البحثه. 

لتعزيز منو الصناعة املالية  منها االستفادةوتوضيح كيفية  مبنصات التكنولوجيا املالية،خمتلف املفاهيم املتعلقة 
نصة انسداك مبكذلك على املنهج التحليلي يف قراءة البياانت واملعلومات املتعلقة   االعتماد، ومت اإلسالمية

 .ديب للمراحبة
 لإلجابة على اإلشكالية املطروحة مت تقسيم الدراسة إىل أربعة حماور رئيسية هي:
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 ؛املالية اإلسالمية الصناعة احملور األول: التكنولوجيا املالية وأمهيتها يف تعزيز
 سالمي؛تعزيز التمويل اإليف منصة انسداك ديب للمراحبة وأمهيتها  الثاين:احملور 

 إدارة سيولة املصارف اإلسالمية؛  يف  منصة انسداك ديب للمراحبةأمهية احملور الثالث: 
 الصكوك اإلسالمية. منو سوقتعزيز  يف منصة انسداك ديب للمراحبةأمهية  احملور الرابع:

 املالية اإلسالمية الصناعة التكنولوجيا املالية وأمهيتها يف تعزيز .2
  Fin Tech التكنولوجيا املالية تعريف  1.2

 كنها استحداث مناذج عمل أومي ،التكنولوجيا بتكارات مالية ابستخداما"التكنولوجيا املالية هي 
 تقدمي األسواق واملؤسسات املالية، وعلىملموس على  هلا أثر ،تطبيقات أو عمليات أو منتجات جديدة

 لتمويل بديلة مصادر تقدمأن  املالية تكنولوجيالل ميكنو  .(2017)صندوق النقد الدويل، "اخلدمات املالية
ز حتف   أن ميكن اإللكرتونية، كما اإلقراض منصات خالل من ،الصغرية واملتوسطة واملؤسسات األسر

 على احلصول فرص حتسني خالل من لفرص العمل املنشئ والنمو ،االقتصادي التنوع املالية التكنولوجيا
  .(2017)صندوق النقد الدويل، التمويل

منصات و  منصات اإلقراض املباشر تنقسم منصات التكنولوجيا املالية إىلمنصات التكنولوجيا املالية:  2.2
قابلية للتنبؤ، أكثر  اإلقراض املباشراجلوهري بينهما كون العائد يف منصات  واالختالف، التمويل اجلماعي

 ,Berezhnoy) خطورة يعد أكثر لألسهم اجلماعي نسبيا، يف حني أن التمويل أقل والعائدات واملخاطر
2018) . 

 :Peer-to-Peer Lending ( P2Pمنصات اإلقراض)متويل( بني النظراء ) 1.2.2 
إىل نظري" التفاعل بني طرفني دون احلاجة إىل وسيط مركزي. نشأ املصطلح يف جمال يصف مصطلح "نظري  

الشبكات احلاسوبية، لوصف شبكة حيث ميكن ألي كمبيوتر واحد أن يعمل إما عميل أو خادم إىل أجهزة 
 & Milne) دون احلاجة إىل االتصال خبادم مركزي ،كمبيوتر أخرى على الشبكة

Parboteeah,2016)  . أو متويل(  تسمح عملية إقراضكما(P2P  لألطراف املهتمة إبقراض بعضها
بشروط متفق عليها بشكل متبادل عرب منصة عرب اإلنرتنت. كما توفر معظم منصات اإلقراض  ،البعض
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P2P اخلصائص و حملة عامة على اخلصائص املالية للمقرتض كمؤشر رئيسي للجدارة االئتمانية.  ،للمقرض
ملكية املنازل و  الشهرية،هي تصنيفات االئتمان، ومعلومات مفصلة عن الدخل والنفقات  املالية النموذجية

أو نسبة الدين إىل الدخل. غالبًا ما يتم حتديدها من قبل وكاالت التصنيف اخلارجية اليت جتمع اخلصائص 
مت أتسيس  2005يف عام  .(Bachmann & Funk, 2011) االئتمانالشخصية واملالية إىل درجة 

مت إطالق أول منصة إقراض يف الوالايت يف اململكة املتحدة، كما  ( يف أوروابZopa) أول منصة إقراض
 ويشري تقرير .(Bachmann & Funk, 2011) 2006 فيفري( يف prosper.comاملتحدة )

مليون يورو يف جوان  380بلغ  P2Pأن حجم اإلقراض الدويل  P2P-Banking.com مدونة
2018 (p2p-banking ,2018). 

 :Crowdfundingمنصات التمويل اجلماعي  2.2.2
التمويل اجلماعي هو آلية لتمويل مشروع ما طريق رفع املسامهات النقدية من عدد كبري من 

. ويوجد بشكل عام أربعة أنواع للتمويل (Warbis, 2016) اإلنرتنتاألشخاص، وعادة عن طريق 
مكافأة متويل مجاعي للحصول على ، و Donationمتويل مجاعي للحصول على التربعات ، اجلماعي

Reward متويل مجاعي للحصول على قروض ، وLending امللكية متويل مجاعي قائم على حقوق ، و
Equity. 

 تشري بعض التوقعات إىل احتمالية جتاوز سوق التمويل اجلماعي هبدف اإلقراض
(CrowdLending) 300 مع احتمال وصول سوق التمويل اجلماعي هبدف  ر أمريكي،دوال بليون

حيث يعد  م2020حبلول عام  أمريكي بليون دوالر 90لقيم تتجاوز  (CrowdInvesting) التملك
التمويل اجلماعي من أكثر األنشطة التمويلية منواً خالل السنوات األخرية حيث بلغت القيمة التقديرية لسوق 

م. وابلنظر إىل النمو 2017خالل  أمريكي مليار دوالر 195واعه املختلفة ما يقارب التمويل اجلماعي أبن
يتوقع  ،العاملي يف استخدام التمويل اجلماعي كوسيلة لدفع قطاع األعمال الناشئة وحتفيز النمو االقتصادي

يف تسيد قطاعات ،  (CrowdLending) أن تستمر عمليات التمويل اجلماعي هبدف اإلقراض
م، كما أن 2017خالل أمريكي  مليار دوالر 182يل اجلماعي من انحية احلجم بقيم قد تزيد عن التمو 
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مع تفاوت يف دراجات النمو بني أنواع  ،%30النمو السنوي املتوقع خالل األعوام اخلمسة القادمة يزيد عن 
التملك حيث يتوقع أن يكون األداء يف التمويل اجلماعي بغرض  ،التمويل اجلماعي املختلفة
(CrowdInvesting) يف ظل القطاعات اجلديدة كالتمويل اجلماعي للمشاريع  ،أكثرًا قابلية للنمو

 .(2018)الصيب،  العقارية
وهي  ،2000 سنة اإلسالمية منتصف الشريعة مع املتوافقة التكنولوجيا املاليةمت إنشاء أوىل منصات 

اإلسالمية،  FINTECHمن قبل شركة  ،املسلمني للمستهلكني متويل بدائل لتوفري منصات متويل مجاعي
 American Express أو Visa أو MasterCard مثل الدفع خدمات مزودي مع ابلتعاون
 THOMSON) افرتاضية إسالمية فروع إلنشاء التقليدية البنوك مع أو املعامالت، لتسهيل

REUTERS,2017). منو الصناعة املالية اإلسالمية  وتتجلى أمهية منصات التكنولوجيا املالية يف تعزيز
 فيما يلي:

  :2017سجلت الصناعة املالية اإلسالمية حتسنا يف سنيت  تعزيز استقرار الصناعة املالية اإلسالمية 
إىل أن صناعة اخلدمات املالية   جملس اخلدمات املالية اإلسالمية صادر عن  تقرير ، حيث أشار2018و

%، وبذلك جتاوز إمجايل قيمة صناعة اخلدمات 8.3عدل منو يبلغ مقداره مبقد استعادت عافيتها  اإلسالمية
سوق رأس املال اإلسالمي القائم لالقوي  ءدااألمع اإلشارة إىل  ،ترليون دوالر أمريكي 2املالية اإلسالمية حد 

 اإلسالمية،)جملس اخلدمات املالية  األطراف من قبل الكياانت السيادية ومتعددة ،على إصدارات الصكوك
، إبمجايل 2017يف سنة  %33، واجلديد ابلذكر أن قطاع الصكوك سجل ارتفاعا حبوايل  (2018

مليار  67,8مل تسجل سوى  2015، يف حني أن سنة أمريكي مليار دوالر 116,7رات قدرت بـاصدإ
 ال عاملي أصول حجم إىل اإلسالمي التمويل ستصل صناعة أن ويتوقع. (IIFM,2018) أمريكي دوالر

 متوقع مركب سنوي منو معدل إىل يرتجم ما وهو ،2022 عام حبلول أمريكي دوالر تريليون 3.8 عن يقل
9.5% (WORLD BANK GROUP, 2018). استقرار بني ت ومبا أن املعطيات السابقة

من مزااي منصات  االستفادةمن خالل  ،االستقرارالبد من تعزيز هذا ف، صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية
 التكنولوجيا املالية، لزايدة حصتها السوقية ومواجهة املنافسة العاملية.
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 :فرصة للمصارف التكنولوجيا املالية  منصات ميثل النمو السريع يف توفري فرصة للمصارف اإلسالمية
وجيا املالية. وهذا الشركات الناشئة يف جمال التكنوليف حالة الشراكة بني املصارف اإلسالمية و ، اإلسالمية

 املصارف اإلسالمية جلذب جمموعة أكرب من املستثمرين، وابلتايل تصبح أكثرالتعاون ميكن أن تستفيد منه 
 ؛استجابة الحتياجات العمالء املتغرية والتكنولوجيا الصاعدة

 بلومبريج املالية : وكمثال على ذلك جند منصة إطالق مؤشر للصكوك اإلسالمية
طالق مؤشر إب اليت قامت، Bloomberg Islamic Finance Platform ISL اإلسالمية

ابلتعاون مع رابطة املؤسسات   2201 ,(Bloomberg( (MYR) صكوك ابلرينجيت املاليزي
ويقوم املؤشر بتتبع وقياس أداء أكثر صكوك الشركات اإلسالمية سيولة وذات  املصرفية اإلسالمية يف ماليزاي،

واملنصة تزيد الشفافية وتقدم  .يف ماليزاي؛ ليوفر مقياسًا الستثمارات الصكوك السيادية القيمة االئتمانية
 ,Bloomberg) .اإلسالميةواألحباث املتوافقة مع الشريعة  ،جمموعة واسعة من البياانت واألخبار

2011) 
 تعزيز التمويل اإلسالمييف منصة انسداك ديب للمراحبة وأمهيتها  .3

منصة فريدة للتمويل اإلسالمي. وقد مت أتسيسها من قبل انسداك منصة انسداك ديب للمراحبة تعد 
(، لتطوير بديل EIFB(، واإلمارات اإلسالمية للوساطة املالية )EIديب ابلتعاون مع اإلمارات اإلسالمي )

تستخدم املنصة  شركات.أكثر جاذبية ملعامالت التمويل اإلسالمية مع الرتكيز على كل من عمالء التجزئة وال
الشهادات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية؛ وتستند هذه االستثمارات على استثمارات الوكالة اليت مت تطويرها 

  (nasdaqdubai) كأصل أساسي جلميع معامالت التمويل
، 2014مت إطالق منصة املراحبة املبتكرة للتمويل اإلسالمي عرب شبكة انسداك ديب رمسيا يف أبريل 

، 2014استطاعت املنصة حتقيق معدالت منو كبرية خالل سنة و  .2013من خالل برانمج جترييب يف سنة 
مليار درهم إمارايت، مما يربهن على قدرهتا على جذب املزيد  21حيث جاوزت قيمة املعامالت عرب املنصة 

 اإلسالميةالتمويل املتوافقة مع الشريعة  من العمالء اإلماراتيني واإلقليميني، وجعل ديب املركز الدويل لعمليات
(nasdaqdubai annual-review,2014). 
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تقدم املنصة عدًدا من املزااي على قنوات التمويل اإلسالمي البديلة،  منصة انسداك ديب للمراحبة: مزااي 1.3
والنوافذ اإلسالمية للبنوك مثل األسهم والسلع واالكتتاابت اخلاصة ابلوكالة. واليت ميكن للبنوك اإلسالمية، 

التقليدية، وشركات التمويل اإلسالمية االستفادة من الشهادات، لتوفري التمويل النقدي للعمالء بطريقة فعالة 
 والشكل املوايل يلخص مزااي املنصة. ،(nasdaqdubai) وسريعة ومرنة

 منصة انسداك ديب للمراحبة : مزااي 1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29 اإلسالمي، إلبتكار والتكنولوجيا يف التمويلا ،s Islamic Finance Marketplace’Worldاملصدر: 
 www.mifc.com. 3، ص.2016أفريل 

 :(nasdaqdubai) منصة انسداك ديب للمراحبة يف الشكل السابق كما يلي مزاايونوضح 
 األساسي خطر  : على عكس البدائل األخرى، ال يوجد لدى النظامسعر اثبت وال يوجد فوارق

 تغري السعر. مع تقدمي حلول متويل موثوقة للمشاركني؛
 :ملنصة على البنية التحتية القوية يف انسداك ديب، مما يسمح هلا ا تعمل منوذج جمرب مع كفاءة عالية

بتنفيذ عمليات التداول بكفاءة، كما ميكن إمتام صفقات التمويل يف دقائق، ونفذت املنصة أكثر من 
 من املعامالت خالل مرحلتها التجريبية؛ أمريكي الرمليار دو  2
 :توفر املنطقة الزمنية ميزة فريدة من حيث التوفر للمشاركني يف الشرق األوسط  إمكانية توفر عالية

 وآسيا وأفريقيا، من خالل حتسني التوافق بني وقت تشغيل املنصة واحتياجاهتم التجارية؛
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 لتكون مرنة، فهي منصة انسداك ديب للمراحبة مت بناء  دة:وجود لفئات األصول املرنة وغري املقي
 تسمح ابستخدام فئات األصول املتوافقة مع الشريعة كمكون أساسي للمراحبة؛

 :من قبل هيئة  ،متت املوافقة على هيكل واستخدام شهادات الوكالة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية
 الرقابة الشرعية يف اإلمارات اإلسالمي. 

 :آلية عمل منصة انسداك ديب للمراحبة 2.3
 سنوضح آلية عمل املنصة من خالل الشكل املوايل:

 منصة انسداك ديب للمراحبةآلية عمل  :2الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحثةاملصدر: 
منصة انسداك ديب للمراحبة، ميكن للمصارف اإلسالمية والنوافذ اإلسالمية يف استخدام من خالل 

قة فعالة وسريعة ومرنة، التقليدية، وشركات التمويل اإلسالمية تقدمي متويل نقدي للعمالء بطريالبنوك 
ل على سبيل املثال، وتضمن تستفيد من التمويل لغرض التوسع، واألفراد يستفيدون منه لشراء منز  فالشركات

 ونقصد مع الشريعة اإلسالمية.إمتام عملية املراحبة بسعر اثبت، عن طريق شهادات التداول املتوافقة  املنصة
 تستند إىل استثمارات الوكالة مثل: الشهادات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية واليت بشهادات التداول

 الصكوك، وهي االتفاقات اليت يكون فيها املصرف مبثابة وكيل ويتقاضى رسوما وعموالت مدفوعة األجر.
 دوالر 10تدعمها األصول. لكل شهادة قيمة اثبتة قدرها  يقوم نظام انسداك ديب بتداول الشهادات اليت

 

اإلسالميةاملصارف•
بنوكاليفاإلسالميةالنوافذ•

التقليدية
يةاإلسالمالتمويلشركات•

تقدمي التمويل النقدي

منصة انسداك •
ةديب للمراحب

شهادات التداول

مؤسسات•
أفراد•

نةمرو -فعالية -سرعة 



 

 حنان العمراوي
 

352 

. يتم التداول على (Torchia, 2014) احلجم، لذلك قد ختتلف الصفقات بشكل كبري يف أمريكي
 الشهادات يف اإليداع املركزي لألوراق املالية يف انسداك ديب استناًدا إىل استثمارات الوكالة مثل الصكوك؛

على التوافق مع الشريعة لألفراد واملؤسسات، ميكن إجراء املعامالت يف غضون دقائق ابإلضافة إىل التأكيد 
  .(nasdaqdubai annual-review,2015) وبسعر اثبت بدون أي فرق سعر

 من خالل ما تقدم تتوضح لنا أمهية منصة انسداك ديب للمراحبة يف تعزيز التمويل اإلسالمي كاآليت:
  التمويل اإلسالمي حول العامل؛خلق منو الطلب على منتجات 
  تربز أمهية وجود املنصة يف احلاجة إىل منتجات داعمة ومعززة للمصارف اإلسالمية، ملزاولة أعماهلا املتوافقة

 مع الشريعة اإلسالمية؛
  مبا أن الطلب املتنامي على املنتجات اإلسالمية تقوده صفقات املراحبة املدعومة أبصول سلعية؛ فإن

صفقات تتم بسرعة وبسعر اثبت عرب شهادات التداول، ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، فإن كانت هذه ال
 ملنصة انسداك ديب للمراحبة القدرة على تعزيز املالية اإلسالمية؛

  تضمن منصة انسداك ديب للمراحبة إمتام عملية املراحبة بسعر اثبت، خبالف مراحبة األسهم اليت تتميز
 لتغريات اللحظية لألسعار؛خماطر عالية يف ظل ا

  السرعة العالية يف إجناز التعامالت، وهو ما جينب املخاطر اليت تنشأ عن مشاكل التأخري أو حتركات
 األسعار أو ضعف السيولة؛

 إدارة سيولة املصارف اإلسالميةيف  منصة انسداك ديب للمراحبةأمهية . 4
من بني التحدايت اليت واجهتها وال تزال تواجهها املصارف اإلسالمية إدارة السيولة الفائضة لديها، 
نظرا خلصوصية إلتزامها أبحكام الشريعة اإلسالمية، لذلك اضطرت إلدارة سيولتها يف بورصة لندن للمعادن، 

 .مبراحبات السلع الدوليةمن خالل ما يعرف 
  :الدولية بورصة لندن للمعادنتطبيق مراحبات السلع  1.4

بورصة لندن للمعادن هي املركز العاملي لتجارة املعادن الصناعية، وتعترب واحدة من أهم أسواق السلع 
، وجتمع HKEX، وهي عضو يف جمموعة بورصة هونج كونج 1877يف العامل أتسست رمسيا سنة 
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ض إجياد سوق حيوي قوي ومنظم، حيث تضمن املشاركني من صناعة املعادن واجملتمع املايل وأعضائها بغر 
دائما وجود مشرتي وابئع ومثن يف هذه السوق، وهو ما يتيح دائما فرصة لتحويل املخاطر أو مواجهتها على 

بورصة لندن وتقوم  .(London Metal Exchange,2016) مدى أربع وعشرين ساعة يف اليوم
سيولة املصارف اإلسالمية؛ ويقصد مبراحبات السلع الدولية  مراحبة السلع الدولية بغرض إدارة للمعادن إبجراء

عمليات املراحبة اليت جتريها املصارف اإلسالمية يف األسواق العاملية للسلع وغالبها يف املعادن، واليت تعترب 
كمدخالت للصناعة، فاملنتجات املصنعة اجلاهزة ال تدخل يف املراحبات الدولية، وتوجد عدة ضوابط لتحقيق 

 . (2005، ي)القر  ملشروعية يف هذه املعامالتا
 والشكل املوايل يوضح آلية عمل بورصة لندن للمعادن لتنفيذ التورق:

 مراحبة بورصة لندن للمعادن :3الشكل 

 
عشر،  علماء الشريعة احلادي اإلسالمية، مؤمترسعيد بوهراوة، االبتكار يف االستثمار وتطوير املنتجات املالية املصدر: 

 .8ص.، 2016سوق رأس املال االسالمي واملصرفية االسالمية: تقومي القضااي العالقة كواالملبور، 
يوضح الشكل السابق ترتيب املصرف اإلسالمي لعملية التورق من خالل منصة بورصة لندن 

 : (2016)بوهراوة،  للمعادن، لصاحل عمالئه طاليب السيولة
  العامل ضـــمن منصـــة بورصـــة لندن للمعادن لطالب الســـلعة وهو املصرف شهادة  الســـمســـار أيبيع

 ملكية سلعة مرقمة برقم حمدد؛
  يدفع املصرف قيمة السلعة دفعا فوراي؛ 
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  )يبيع املصـــرف شـــهادة ملكية الســـلعة للعميل )العميل قد يكون فردا أو مؤســـســـة أو مصرفا آخر
 ن سعر الشراء؛بسعر مؤجل أكثر م

  ( ويكون الســمســار بيعني العميل املصــرف كوكيل لبيع شــهادة ملكية الســلعة لطرف اثلث )
 بسعر الشراء األول؛

  بسعر حال؛للسمسار ب يبيع املصرف بوصفه وكيال شهادة ملكية السلعة 
 يدفع السمسار قيمة السلعة دفعا فوراي؛ 
 ؤجال ومقسطا.يدفع العميل قيمة مبلغ السلعة دفعا م 

هت عدة انتقادات للمراحبة الدولية يف بورصة لندن للمعادن، أمهها أن الغرض من املراحبة ليس وج  
 ،السيما تلك املتعلقة بتذبذب أسعار املواد اخلام ،وإلدارة املخاطرتبادل السلع وإمنا هي أداة إلدارة السيولة 

فمراحبة بورصة لندن  ينشأ هذا السوق من أجله.من خالل ضمان تسليم السلعة كمالذ أخري، وهو ما مل 
هلذه الطرفني، البائع األول واملشرتي للمعادن ليست سوى عملية تورق بوجود اتفاق مسبق أو تواطؤ بني 

الصفقات. وعليه، فإن السلع املتداولة ترجع يف آخر املطاف إىل البائع األصلي وفقا لرتتيب التصفية أو ما 
)بوهراوة،  لذلك فإن املعادن يف حقيقة األمر مل تنتقل من مالك إىل مالك آخر. nettingيسمى بـ 

ابعتبار أن عمليات البيع اليت حتدث يف مراحبة بورصة لندن للمعادن عمليات صورية، وهي حمرمة و  .(2015
ليا شرعا، وجب البحث عن وسيلة أخرى إلدارة سيولة املصارف اإلسالمية، فمن بني البدائل املتوفرة حا

 .منصة انسداك ديب للمراحبة
الفرق اجلوهري بني إدارة السيولة يف بورصة لندن للمعادن ومنصة انسداك ديب للمراحبة:  2.4

 التكاليف ابلنسبة للعمالء.سنب ني أهم الفروقات فيما يتعلق إبدارة املخاطر، وصورية البيوع، ابإلضافة إىل 
على نقل املخاطر بني املتعاملني يف الصفقة، يف حني أن منصة بورصة لندن للمعادن تعتمد  إدارة املخاطر:

 انسداك ديب للمراحبة تعمل على تقاسم املخاطر بني األطراف وفقا ملنتجات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية؛
وهي حمرمة شرعا،  صورية،للمعادن عمليات  بورصة لندن مليات البيع اليت حتدث يف مراحبةع: صورية البيوع

تعامالت مبنية على أصول ومعامالت منصة انسداك ديب للمراحبة تعتمد على يف حني أن املراحبة اليت تطبقها 
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 ؛حقيقية
ابلنسبة ملراحبة بورصة لندن للمعادن، املصرف اإلسالمي الذي يقوم برتتيب التكاليف ابلنسبة للعمالء: 

ة، ابإلضافة إىل العائد الذي يتقاضاه عن عقد العملية يستفيد من نسبة الربح اليت تنتج عن عملية املراحب
والعميل يستفيد من السيولة. لكن يف حال اخنفاض سعر السلعة اليت اشرتاها املصرف، فهنا يقوم  ،الوكالة

املصرف بتأخري عملية البيع أمال يف ارتفاع قيمة السلعة، وابلتايل أتخري العميل يف احلصول على السيولة. 
ابلنسبة للبنك وللعميل الذي هو حباجة للسيولة. فالتكاليف هنا متغرية وليست اثبتة، وهذا يعترب كتكلفة 

 وعلى العموم فاملصارف أتخذ نسبة مئوية من عملية مراحبة بورصة لندن للمعادن وليس قيمة اثبتة.
ا واليت يف الغالب يتحمله ،وابلتايل هذه العملية تنطوي على خماطر كبرية ابلنسبة للعميل والبنك

العميل، فعقد مراحبة السلع الذي يوقعه العميل مع املصرف، يتيح لألخري حتديد السلعة اليت يتم شراؤها 
بصفته وكيالً عنه، كما يكون العميل ملزماً بتوقيع عقد الوكالة، وليس له أي حق أو عالقة يف حتديد السلعة 

ون عنها شيئاً، وابخنفاض القيمة السوقية لتلك أهنم تداولوا أسهماً ال يعلم اكتشفوااملشرتاة، فبعض العمالء 
 .(2012)عبد النيب،  األسهم يتحمل العميل تلك التكاليف اإلضافية، ابإلضافة إىل دفعه أجر عقد الوكالة

ذات تكاليف اثبتة ومنخفضة نسبيا، ونظرا للسرعة فهي منصة انسداك ديب، املراحبة اليت تطبقها عمليات  أما
فهي تقضي على خمتلف املخاطر السابقة. ويتحصل العميل على التمويل بسهولة دون  يف تنفيذ املعامالت

 دفع تكاليف أخرى.
 الصكوك اإلسالمية منو سوقتعزيز  يف منصة انسداك ديب للمراحبةأمهية  .5
 مع حتسن األوضاع اإلقتصادية على املستوى العاملي، اكتسب قطاع اخلدمات املالية اإلسالمية طلب متزايد  

على املنتجات املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ويف مقدمتها الصكوك، مما فتح اجملال ملنصة انسداك 
ديب للمراحبة يف تعزيز نشاط ادراج الصكوك، خاصة وأن ديب هي أكرب مركز يف العامل إلدراج الصكوك بقيمة 

. (nasdaqdubai) انسداك ديبمليار دوالر أمريكي مع  49.06مليار دوالر أمريكي، منها  51.21
سنة إطالق - 2014وبذلك تتفوق على كل من ماليزاي وايرلندا ولندن يف الصكوك املدرجة؛ وشهدت سنة 

لوحدها إدراج اثين عشر إصدارا من الصكوك، يف كل من سوق ديب املايل وانسداك ديب، وبقيمة  -املنصة
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 .(2014املايل، )سوق ديب  مليار دوالر أمريكي 8,8إمجالية بلغت 
بلغ عدد  2013إىل سنة  2008قبل إطالق منصة انسداك ديب للمراحبة وابلتحديد من سنة 

مليار دوالر أمريكي، أما بعد إطالق املنصة  24.3إمجالية تقدر بــ  إصدارا، بقيمة 33الصكوك  إصدارات
 48,36تقدر بـ  إصدارا، بقيمة إمجالية 59بلغ عدد إصدارات الصكوك  2017إىل  2014من سنة 

يف حني أن  ،(nasdaqdubai annual-review, 2008..2017) مليار دوالر أمريكي
 nasdaqdubai) أمريكي مليار دوالر 8,75حىت اآلن بلغت  2018إصدارات الصكوك يف 

listed-securities,2018) .وهذا يوضح أمهية منصة انسداك ديب للمراحبة يف تعزيز إدراج الصكوك  
أدت منصة انسداك ديب للمراحبة إىل تسهيل إصدار الصكوك بشكل كبري، مما عزز من قوة الطلب من  

املستثمرين الدوليني واإلقليميني، وكمثال على ذلك مك نت املنصة مؤسسة التمويل األفريقية من إبرام صفقات 
  ال ألحكام الشريعة اإلسالميةمراحبة على حنو سريع وفعال، وميسور التكلفة إىل حد كبري مع ضمان االمتث

(wam, 2017) .مليون دوالر 150ليصل يف هناية املطاف إىل للمؤسسة حجم اإلصدار املقرتح  وارتفع 
لصكوك املراحبة اليت  ”A3“ تصنيفا ممتازا غري مضمون” وقد منحت موديز انفستورز سرفيس .أمريكي

بعد إطالق  .( Corporation, 2017Africa Finance) خاصطرحتها املؤسسة يف اكتتاب 
منا حجم الصكوك املدرجة يف انسداك ديب، لتصبح أكرب بورصة يف العام فيما  منصة انسداك ديب للمراحبة

 إدراج الصكوك، واجلدول التايل يوضح ذلك: تيتعلق بعمليا
 منصة انسداك ديب للمراحبةزايدة عدد الصكوك املدرجة بعد إطالق  :1 اجلدول

 مليار دوالر أمريكيالوحدة: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

 28,4 24 17,9 7,97* - أرابح املنصة

 50,8 43,9 34,1 21,3 13,28 إمجايل القيمة اإلمسية للصكوك

 لعدم توافر البياانت. 2015* قيمة الربح ابلدوالر األمريكي كما يف هناية سنة 
 على التقارير السنوية لناسداك ديب. ابالعتمادمن إعداد الباحثة املصدر: 

بنسبة  2014و 2013من خالل اجلدول نالحظ ارتفاع إمجايل القيمة اإلمسية للصكوك بني سنيت 
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مليار درهم  29,3بلغت  2014، يف حني أن منصة انسداك ديب للمراحبة حققت أرابحا يف سنة 60%
، يف حني أن القيمة اإلمسية %125املنصة بنسبة ارتفعت قيمة املعامالت يف  2015إمارايت، أما يف سنة 

، "وقد أدى جناح املنصة إىل فوزها %60للصكوك املدرجة حافظت على نفس نسبة اإلرتفاع تقريبا أي 
، كما أصبحت ديب ككل أكرب مركز 2015جبائزة يوروموين يف اإلبتكار يف قطاع التمويل اإلسالمي يف ماي 

-nasdaqdubai annual)  مليار دوالر أمريكي" 36,8 إلدراج الصكوك يف العامل بقيمة
review,2015).  يف حني أن %34ارتفعت قيمة املعامالت على املنصة بنسبة  2016أما يف سنة ،

منوا إلمجايل  2017مليار دوالر أمريكي؛ كما سجلت سنة  43,9إمجايل القيمة اإلمسية للصكوك بلغت 
تسجل ديب كأكرب مركز إلدراج الصكوك يف العامل بقيمة ، وبذلك %16القيمة اإلمسية للصكوك تقريبا بنسبة 

مليار دوالر  28,4فبلغت  2017مليار دوالر أمريكي، أما أرابح املنصة يف سنة  51.21إمجالية بلغت 
. والشكل املوايل يبني العالقة الطردية بني أرابح منصة انسداك ديب %19أمريكي، أي بزايدة تقدر حبوايل 

 ة وإمجايل القيمة اإلمسية للصكوك املدرجة.للمراحب
 الطردية بني أرابح منصة انسداك ديب للمراحبة وإمجايل القيمة اإلمسية للصكوك املدرجة : العالقة4الشكل 

 الوحدة: مليار دوالر أمريكي
 
 
 
 
 
 
 

 .على التقارير السنوية لناسداك ديب ابالعتمادمن إعداد الباحثة املصدر: 

 النتائج:. حتليل 6
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  تقوم منصة انسداك ديب للمراحبة إبدارة سيولة املصارف اإلسالمية بكفاءة، من خالل توفريها لسعر اثبت
يف تعامالت املراحبة وبتكلفة تنافسية، ومبرونة وسرعة يف إجناز املعامالت، وابلتايل توفري بديل شرعي ملراحبة 

 صحة الفرضية األوىل؛  تما يثببورصة لندن للمعادن. وهو 
  سامهت منصة انسداك ديب للمراحبة يف تسهيل إصدار الصكوك يف بورصة انسداك ديب، مما عزز من قوة

حىت السداسي األول  2014حيث ارتفع إمجايل اإلصدارات من  الطلب من املستثمرين احمللييني والدوليني،
 هو ما يثبت صحة الفرضية الثانية؛. و عما كان عليه قبل إطالق املنصة %135بنسبة  2018من 
 تزايد أرابح منصة انسداك ديب للمراحبة طرداي مع إمجايل القيمة اإلمسية للصكوك، وهذا يبني أمهية املنصة ت

يف تعزيز نشاط إدراج الصكوك، مما يربز قدرهتا على جذب املزيد من العمالء احملليني واإلقليميني، خاصة يف 
 ، وابلتايل زايدة الطلب على املنتجات املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.االقتصاديةظل حتسن األوضاع 

 وهو ما يثبت صحة الفرضية الثالثة.
 خامتة: .7

ميكن ملنصات التكنولوجيا املالية تعزيز منو الصناعة املالية اإلسالمية، سواء من خالل تعزيز استقرارها 
اجهة املنافسة العاملية، أو من خالل توفري فرصة للمصارف اإلسالمية عن طريق زايدة حصتها السوقية ومو 

للشراكة مع الشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية جلذب جمموعة أكرب من املستثمرين، أو إطالق 
مؤشر للصكوك اإلسالمية. وعند دراسة حالة منصة انسداك ديب للمراحبة وجدان أهنا تقوم إبدارة سيولة 

صارف اإلسالمية بكفاءة، وتس هل إصدار الصكوك بشكل كبري، مما أدى إىل منو سوق الصكوك ببورصة امل
للتمويل،  جديدة مصادر للمستثمرين األفراد والشركات انسداك ديب للمراحبة منصة توفرانسداك ديب،كما 

 اإلسالمية تتيحها املصارفاليت  االستثمارية، الفرص من جمموعة واسعة إىل املباشر الوصول إمكانيةمع 
مؤسسات الصناعة املالية  ميّكن ا، مموشركات التمويل اإلسالمي والنوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليدية

 وزايدة حصتها عمالئها، والء على احلفاظو  العاملية، التنافسّية ملواجهة عملياهتا توسيع رقعة من اإلسالمية
 تقرارها.وابلتايل تعزيز منوها واس السوقية،

 يلي: نربزها فيماوالتوصيات وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج 
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 :النتائج 
  ،منصة متكاملة لعمليات املراحبة وفق الشريعة  ابعتبارهمنصة انسداك ديب للمراحبة هي ابتكار مميز

اإلسالمية، تزود العمالء بتمويل نقدي بطريقة فعالة وسريعة ومرنة، من قبل املصارف اإلسالمية وشركات 
 التمويل اإلسالمي والنوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليدية؛

 بورصة لندن للمعادن، ابعتبار أن  توفر منصة انسداك ديب للمراحبة خيارا بديال لشراء وبيع السلع يف
 ؛، وأقل خماطرةتعامالهتا متوافقة مع الشربعة اإلسالمية، ولتوفريها أسعارا اثبتة

  ستخدام ابتوفر منصة انسداك ديب للمراحبة قدرا كبريا من املرونة، من خالل السماح يف تعامالهتا
 فئات خمتلفة لألصول املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية؛

 منصة انسداك ديب للمراحبة يف تعامالهتا على أصول ومعامالت حقيقية، على عكس عمليات مد تتع
 البيع الصورية اليت حتدث يف مراحبة بورصة لندن للمعادن؛

  أدت منصة انسداك ديب للمراحبة إىل تسهيل إصدار الصكوك بشكل كبري، مما عزز من قوة الطلب
  ؛من املستثمرين الدوليني واإلقليميني

  عالقة طردية بني أرابح منصة انسداك ديب للمراحبة وإمجايل القيمة اإلمسية للصكوك املدرجةوجود ،
 .املالية اإلسالمية منو الصناعة على تعزيز هتاقدر ، ويثبت يبني أمهية املنصة يف تعزيز نشاط إدراج الصكوكمما 

 :التوصيات 
 من مزاايها،  لالستفادةاك ديب للمراحبة نوصي املصارف اإلسالمية إبدارة سيولتها عرب منصة انسد

 ولتجنب املخالفات الشرعية للتعامالت يف بورصة لندن للمعادن؛
  نوصي منصة انسداك ديب للمراحبة بضرورة توسيع نطاق اخلدمات التمويلية اليت تتم عرب املنصة لتشمل

 واملشاركة؛ ةاملراحبة، كاإلجار منتجات أخرى غري 
  تساهم فيها  ،اجلزائرضرورة إنشاء منصات للتكنولوجيا املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية يف بورصة

، لتسهيل عملية إدراج الصكوك هبا، وابلتايل املصارف اإلسالمية، والنوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليدية
 ؛إنشاء سوق للصكوك اإلسالمية يف اجلزائر
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 : ملخص
دور االقتصاد الرقمي يف حتقيق جودة احلياة كمفهوم جديد للوصول هتدف هذه الدراسة إىل إبراز 

إىل التنمية املستدامة، وذلك من خالل تقدمي خمتلف املفاهيم املرتبطة ابالقتصاد الرقمي، خصائصه وخمتلف 
للتطرق إىل مفهوم جودة احلياة الذي يركز على االنسان كمحور للتنمية الشاملة ابعتبار  ابإلضافةمؤشراته، 

أن التنمية ليست فقط تنمية اقتصادية وإمنا هي تنمية اجتماعية وذاتية لألفراد دون امهال اجلانب البيئي هذا 
ي والسكن والصحة من جهة، ومن جهة أخرى حتديد مؤشرات جودة احلياة من جودة العمل واالمن الشخص

وغريها من البنية التحتية الضرورية لالرتقاء جبودة حياة االنسان، ويف األخري تبيان دور التحول حنو االقتصاد 
الرقمي يف حتقيق جودة احلياة املرغوب فيها وهذا من خالل التطرق لتجربة االمارات العربية املتحدة ومقارنتها 

 ابجلزائر.
 .التنمية املستدامة ،جودة احلياة ،الرقمي االقتصاد :يةكلمات مفتاح

 JEL: C43 ،I31 ،Q01 اتتصنيف

Abstract:  

The aim of this study is to highlight the role of the digital economy in 

achieving quality of life as a new concept, by presenting different 

concepts of the digital economy and quality of life, considering that 

development is not only economic development, but social and self- 
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development of individuals without ignoring this environmental aspect, 

others determine the quality of life indicators from quality of work and 

security, housing, health. Finally, the role of the digital economy in 

achieving the quality of life by comparing the experience of the UAE 

with Algeria. 

Keywords: digital economy; quality of life; sustainable development. 

Jel Classification Codes: C43, I31, Q01. 

 مقدمة .1
اليت تسعى لتحقيقها كل دول العامل، ويعترب  بعد حتقيق التنمية املستدامة واملتوازنة من أهم األهداف 

وأساس أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية، من خالل حتسني الطرح اجلديد للتنمية ابعتبار االنسان حمور 
مستوى جودة احلياة يف طليعة اهتمام البشر ملا ينعكس بشكل إجيايب على حياة االنسان النفسية والصحية 

ابجملتمع وقيادة أي اسرتاتيجية للتنمية تتبناها أي دولة، أي أن توفر املوارد  وابلتايل قدراته على النهوض
البشرية اليت تتمتع مبستوى حياة مرتفع يف نواحي الصحة والتعليم واالمن وغريها يؤدي ايل حتقيق التنمية 

إىل حتسني مستوى  املستدامة أببعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، ومن هنا جاء االهتمام وسعي الدول
معيشة األفراد وحتقيق معدالت ومؤشرات مرتفعة يف الرفاهية واالزدهار مبا يعزز مستوى التنافسية والتنمية 

 االقتصادية واالجتماعية.
ويقوم النموذج اجلديد للتنمية على أساس أن التنمية هي عملية شاملة ومتداخلة ال تتحقق إال يف 

يف حياة االنسان، وابلتايل يف الوقت احلايل تتعدى التنمية جمرد املفهوم املادي ظل االهتمام جبوانب متعددة 
املرتبط بتحسني دخل وظروف عمل الفرد إىل االهتمام بتحسني جودة احلياة كأساس تقوم عليه أي تنمية، 

التنمية البشرية،  وقد عزز هذا املفهوم الربانمج االمنائي لألمم املتحدة من خالل اصداره للتقارير السنوية حول
ابإلضافة إىل جمهودات األمم املتحدة يف حتقيق األهداف املوضوعة للتنمية املستدامة واليت يف جملها تسعى 
لتحسني معيشة األفراد من خالل القضاء على الفقر واجلوع، وتوفري املياه النظيفة الصحية وغريها من 

 .األهداف اليت ترسخ قيمة حتسني جودة حياة االنسان
ويف ظل الثورة التكنولوجية اليت يشهدها العامل، أصبح التحول إىل االقتصاد الرقمي واحد من أهم 
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السبل لتحسني جودة حياة األفراد واالرتقاء هبم إىل أعلى مستوايت، ويف هذا اخلصوص وأبخذ النموذج 
ألفراد من الوصول إىل االمارايت كنموذج انجح يف التحول الرقمي والذي ساهم بدرجة كبرية يف متكني ا

 1999وهنا جتدر االشارة إىل أن رحلة االمارات التكنولوجية بدأت يف عام . مستوايت معيشة جد مرتفعة
لإلنرتنت، إبعالهنا عن اسرتاتيجيتها األوىل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واليت أعقبها إطالق مدينة ديب 

واليوم تتمتع االمارات  .مبادرة ديب الذكية 2014ة، ويف عام ديب الذكي اإللكرتونية، حكومةديب  حكومة
العربية املتحدة أبحد أعلى مستوايت اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنطقة، مما جعلها حتقق 

 أما اجلزائر فتحاول مؤخرا التحول حنو .الرايدة يف جودة احلياة واليت تضاهي هبا الدول املتقدمة يف العامل
مشروع اجلزائر االلكرتونية، واالستثمار يف البنية التحتية لتكنولوجيا  إطالقاالقتصاد الرقمي من خالل 

 .املعلومات واالتصال، وابلرغم من اجملهودات املبذولة إىل أن اجلزائر التزال متأخرة عن التحول الرقمي املطلوب
كيف يساهم التحول إىل االقتصاد   اإلشكالية التالية: نتوصل إىل طرح وابالعتماد على العرض السابق
 ؟ يف كل من االمارات واجلزائر الرقمي يف حتقيق جودة احلياة

يف حماولتها االجابة على االشكالية املطروحة، ويف تسليط  تكمن أمهية هذه الدراسةأمهية الدراسة: .1.1
ضافة إىل تبيان الدور الذي يلعبه االقتصاد الرقمي جودة احلياة كنموذج جديد للتنمية، ابإلالضوء على مفهوم 

 يف حتقيق األبعاد االجتماعية والبيئة وحتسني جودة حياة االنسان جبميع نواحيها النفسية والصحية واالجتماعية.
  تسعى هذه الدراسة لتحقيق مجلة من األهداف أمهها:أهداف الدراسة: .2.1

  ،ابلنسبة هلا؛ واجلزائر اإلمارات وتقييم وضعحتديد مؤشرات قياس االقتصاد الرقمي 
 يف املؤشرات املختلفة اليت تقيس جودة احلياة؛ واجلزائر تقييم التقدم احملرز لإلمارات 
  حتديد دور التحول حنو االقتصاد الرقمي يف حتقيق جودة احلياة بتسليط الضوء على النموذج

 . الناجح اإلمارايت
الدراسة مت االعتماد على املنهج الوصفي من خالل تقدمي خمتلف  لتحقيق أغراضمنهج الدراسة: .3.1

املفاهيم حول كل من االقتصاد وجودة احلياة، واملنهج التحليلي من خالل التطرق ملختلف املؤشرات املتعلقة 
، بكال من االقتصاد الرقمي وجودة احلياة، ويف تبيان دور وعالقة االقتصاد الرقمي يف حتقيق جودة احلياة
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 .إلضافة إىل املقارنة بني االمارات كدولة انجحة يف التحول الرقمي، واجلزائر كدولة تسعى للتحول الرقمياب
  مفاهيم عامة حول االقتصاد الرقمي: .2

يقصد ابالقتصاد الرقمي التفاعل والتكامل  :Digital Economyي تعريف االقتصاد الرقم.1.2
املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت من جهة وبني االقتصاد القومي والقطاعي والتنسيق املستمر بني تكنولوجيا 

والدويل من جهة أخرى مبا حيقق الشفافية والفورية واالاتحة جلميع املؤشرات االقتصادية املساندة جلميع 
را اسرتاتيجيا القرارات االقتصادية والتجارية واملالية يف الدولة خالل فرتة ما. وتلعب تكنولوجيا املعلومات دو 

 .(30،ص.2007)جنار،  يف زايدة معدالت النمو االقتصادي وإصالح اآلليات االقتصادية والتجارية واملالية
ويشري االقتصاد الرقمي إىل جمموعة واسعة من األنشطة االقتصادية اليت تشمل استخدام املعلومات 

وشبكات املعلومات احلديثة كمكان نشاط مهم، واالستخدام الفعال  ،واملعارف الرقمية كعامل رئيسي لإلنتاج
ويشهد . لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوصفها حمركا هاما لنمو اإلنتاجية وحتسني اهليكل االقتصادي

وهو حمرك  .االقتصاد الرقمي منوا مرتفعا، وابتكارا سريعا، وتطبيقا واسعا على القطاعات االقتصادية األخرى
 اإلنتاجية،متزايد األمهية للنمو االقتصادي العاملي ويلعب دورا هاما يف تسريع التنمية االقتصادية، وتعزيز 

 .(G20, 2016) وحتقيق منو شامل ومستدام
 (13-12،ص.ص2007)جنار، تتمثل يف: خصائص االقتصاد الرقمي: .2.2

يعتمد جناح ومنو االقتصاد الرقمي على قدرة األفراد  سهولة الوصول إىل مصادر املعلومات: 
واملؤسسات على املشاركة يف شبكات املعلومات ومواقع االنرتنت املختلفة. ويتطلب االشرتاك الفعال 
يف تلك الشبكة ويف االقتصاد الرقمي ضرورة توفر البنية التحتية يف االقتصاد مثال شبكات الكهرابء 

 وشبكات وغريها...
يشمل االقتصاد الرقمي تكنولوجيا املعلومات  سة وهيكل السوق يف ظل االقتصاد الرقمي:املناف 

االتصاالت والتجارة اإللكرتونية وخدمات التوصيل اإللكرتونية والربجميات واملعلومات. وهي ختتلف 
ابختالف حجم املعامالت االقتصادية والتخصص واملوارد االقتصادية والقطاعات االقتصادية 

 ومكوانت الناتج احمللي اإلمجايل.
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تلعب تكنولوجيا املعلومات دورا أساسيا يف  قتصاد الكلي يف ظل االقتصاد الرقمي:مستقبل اال 
زايدة معدالت النمو االقتصادي ويف االستثمارات الرأمسالية والتجارة اإللكرتونية الداخلية واخلارجية. 

 وتؤثر األنرتنت يف أساليب أداء املعامالت التجارية وأساليب العمل.
يستند جناح التحول الرقمي ايل توفر العديد من املتطلبات األساسية،  د الرقمي:متطلبات االقتصا 2.2

 .(28:24، ص.ص.2017/2018)بوراس،  وميكن تلخيص الدعائم األساسية للتحول فيما يلي
يعترب التعليم الدعامة األساسية القتصاد املعرفة، حيث أن اهلدف األساسي من التعليم هو التعليم:  

املال البشري القادر على انتاج املعرفة واستخدامها فاألفراد املتعلمون يعتربون عنصر تنمية رأس 
أساسي يف انتاج املعرفة وتبادهلا ونشرها واستخدامها بفعالية أكثر، فال ميكن ألية دولة كنت أن 

 تتوجه إىل االقتصاد املعريف دون أن متتلك رأس مال البشري املؤهل.
مد الدول املتقدمة ومنظماهتا على االبداع واالبتكار والتطوير للمحافظة على تعتاالبداع واالبتكار:  

مكانتها واستمرارها يف عامل متغري تشتد فيه املنافسة، ومن املمكن انطالقا من االبداع الوصول إىل 
ابتكارات جديدة تؤدي إىل إدخال تكنولوجيات ومنتجات جديدة، واليت تؤدي إىل حتقيق التحول 

 وحتقيق النجاح االقتصادي.الرقمي 
إن التكيف مع التغريات العاملية مل يعد يقتصر على القطاع اخلاص  النظام االقتصادي واملؤسسي: 

فحسب، بل كذلك مؤسسات الدولة عرب تطوير النظم واخلدمات وحتديث البىن التشريعية الداعمة 
 للتحول الرقمي.

تكنولوجيا املعلومات واالتصال من شأنه أن يساعد يف إن امتالك بنية أساسية قوية ل البنية التحتية: 
رفع سرعة وكفاءة تبادل املعلومات بني الدول، ويف سد الفجوات ابلنسبة الكتساب املعرفة وانتاجها 

 وتبادهلا وتطبيقها.
  : االطار املفاهيمي جلودة احلياة .3

تنبع جودة احلياة من شعور الفرد ابلرضا والسعادة  :Quality of Lifeتعريف جودة احلياة 1.3
الناجتة عن اشباع حاجاته األساسية، واالرتياح الناتج عن رضاه لكل ما يتم توفريه يف جماالت الصحة والتعليم 
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  ، وابلتايل فجودة احلياة تعين وصول االنسان ملستوى الرفاهية املطلوب.واجملتمع
، وإشباع احلاجات، والرضا عن احلياة، واحلياة ابلظروف املاديةحلياة االستمتاع تتضمن جودة او 

العاطفية االجيابية إىل جانب الصحة اجلسمية االجيابية، واحساسه مبعىن السعادة وصوال إىل عيش حياة 
 (65،ص.2006كاظم، )منسي و  متوافقة بني جوهر االنسان والقيم السائدة يف اجملتمع

أمهية جودة احلياة لدى اجملتمعات العربية وغريها، وأمهيتها يف معايشة ويساهم العمل يف الرتكيز على 
جودة احلياة بفعالية وتفاعل، مما ينعكس على جوانب الصحة النفسية االجيابية والنمو السوي، والشعور 
ابألمهية لدى األفراد أبهنم أشخاص يستحقون األفضل اجتاه اخلدمات املقدمة هلم ومدى االحساس الذي 

ر به املواطنني من أمهيتهم يف احلياة، حيث يقدم هلم األفضل ومواكبة ما يقدم مضاهى للخدمات اليت يشع
 .(24، ص.2018)عبد الرؤوف،  تقدمها الدول املتقدمة ملواطنيها

تطور مفهوم التنمية مع تطور البعد البشري يف الفكر  :جودة احلياة كنموذج للتنمية املستدامة 2.3
السائد حبيث خالل اخلمسينات اهتم مبسائل الرفاه االجتماعي، لينتقل خالل الستينات إىل االقتصادي 

االهتمام ابلتعليم والتدريب، مث خالل السبعينات إىل الرتكيز على ختفيف حدة الفقر وأتمني احلاجات 
سياسات  األساسية للبشر، غري أن خالل الثمانينات جند إغفال اجلانب البشري حيث مت الرتكيز على

التكيف اهليكلي لصندوق النقد الدويل، وعند بداية التسعينات ابدر برانمج األمم املتحدة إىل اعادة الرتكيز 
 .(133، ص.2010)مراد، جوان  على اجلانب البشري يف التنمية

للتنمية املعرب وابلتايل منوذج جودة احلياة حيقق أبعاد التنمية املستدامة، واليت تتجاوز اجلوانب املادية 
عنها يف النمو االقتصادي للناتج احمللي ونصيب الفرد منه، إىل ضرورة حتسني احلياة املعيشية لألفراد من 
خالل االهتمام ابجلوانب االجتماعية من صحة وتعليم وسكن ومواصالت وغريها من املستلزمات الضرورية 

خالل االعتماد على مصادر الطاقة املتجددة لضمان حياة يومية الئقة، دون اغفال اجلانب البيئي من 
والعمل على ختفيف التلوث البيئي وغريها من القضااي البيئية اليت أصبحت حمط اهتمام دول العامل نظرا 

 للتحدايت املناخية اليت أصبحت تشكل خطرا على حياة البشرية.
 

من  ، وينبع هذا االختالفحلياةودة اجقياس ل اختلفت اآلراء حول وضع معايري :قياس جودة احلياة 3.3
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حدد فلوفيلد  يف هذا اخلصوص، فقد تعدد هذه املفاهيم وتباينت. و دقيق للحياة اجليدةحتديد مفهوم  عدم
 :(65، ص.2006)منسي و كاظم،  مؤشرات جودة احلياة فيما يلي

وتتبدى يف شعور الفرد ابلقلق أو االكتئاب، أو التوافق مع املرض، أو الشعور  املؤشرات النفسية: 
 ابلسعادة والرضا؛

وتتضح من خالل العالقات الشخصية ونوعيتها، فضال عن ممارسة الفرد  املؤشرات االجتماعية: 
 لألنشطة االجتماعية والرتفيهية؛

وتتمثل بدرجة رضا الفرد عن مهنته وحبه هلا، والقدرة على تنفيذ مهام وظيفته،  املؤشرات املهنية: 
 وقدرته على التوفق مع واجبات عمله.

وقد حاولت العديد من اجلهات واهليئات الدولية وضع مؤشرات لقياس جودة احلياة كمنظمة التعاون 
جمموعة من املؤشرات لقياس خمتلف املوضوعات املتعلقة ( من خالل تطوير OECD)ة االقتصادي والتنمي

عشر موضوعا تتعلق بقياس الرفاهية وجودة احلياة وتتمثل فيما يلي:  إحدىوتغطي هذه املؤشرات  ابلرفاه،
الدخل، العمل، االسكان، التعليم، الصحة، البيئة، األمن، املشاركة املدنية واحلوكمة، الوصول إىل اخلدمات، 

 (OECD, 2016) لرضا عن احلياةاجملتمع، ا
مؤشر موحد لقياس جودة احلياة، حبيث اختلفت املؤشرات من جهة ألخرى، مع وال يوجد وابلتايل 

االتفاق على جوانب أساسيه مثل: الصحة، واالسكان، التعليم، وتوفري األمن وغريها من املؤشرات اليت تركز 
إىل الرضا عن احلياة، وقد جاء هذا املفهوم لتحويل الرتكيز على االنسان، واليت هتدف يف جمملها إىل الوصول 

على التنمية من منظور مادي متمثل يف منو الناتج ونصيب الفرد منه إىل الرتكيز على كل اجلوانب اليت حتقق 
 الرفاه الذايت وحتسن نوعية احلياة.

 . دور االقتصاد الرقمي يف حتقيق جودة احلياة:4
يشكل قياس االقتصاد الرقمي يف العامل اشكالية  الرقمي يف اجلزائر واالمارات:مؤشرات االقتصاد  1.4

كبرية، فال يوجد اتفاق على جمموعة اثبتة من املؤشرات ميكن االعتماد عليها يف حتديد مدى تطور الدول 
د من قامت العديد من املنظمات الدولية بوضع العدي اإلطاريف التحول حنو االقتصاد الرقمي، ويف هذا 
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نقدم بعض من هذه املؤشرات مع  يليلقياس االقتصاد الرقمي، وفيما  إطاراملؤشرات اليت تسعى لوضع 
 االمارات. و  كال من اجلزائر  حتديد أداء

، وهو (NRI)قام املنتدى االقتصادي العاملي بتطوير مؤشر اجلاهزية الشبكية أ.مؤشر اجلاهزية الشبكية:
مدى استفادة االقتصاد من الفرص اليت تنتحها تكنولوجيا ( األفضل)عة إىل سب( األسوأ)مقياس من واحد 

اقتصادا على  148أي يقيس املؤشر قدرة ، (Francisco & José, 2017,P.17) املعلومات
 االستفادة من تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق النمو واحلياة الكرمية.

، ابإلضافة إىل أداء ورة الرقميةاالستفادة من الثويساعد هذا املؤشر يف تقييم قدرة البلدان على 
مؤشرا لتحديد االستعداد الشبكي أي ما إذا كان بلد ما  53 البلدان يف االبتكار ويعتمد على مجع بياانت

 ميتلك احملركات الالزمة للتكنولوجيات الرقمية، وما اذا كانت هذه التقنيات تؤثر فعال على االقتصاد واجملتمع
(World Economic Forum, 2016,P.5) . الدول لالستفادة من  سعي هذا املؤشرويقيم

 :(2014)املنتدى االقتصادي العاملي،  تكنولوجيا املعلومات من عدة حماور تشمل
  تكلفة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات إلاتحة الفرصة للكفاءات الالزمة وحضورها لضمان

 االستخدام األمثل؛
  تكنولوجيا املعلومات واستخدامها فيما بني احلكومات وقطاع األعمال واألفراد؛زايدة كفاءة 
 بيئة األعمال واالبتكار، واإلطار السياسي والتنظيمي؛ 
 .التأثريات االقتصادية واالجتماعية املرتتبة على استخدام تكنولوجيا املعلومات 

 (2016) مقارنة بباقي الدول العربية يف مؤشر اجلاهزية الشبكية واالمارات أداء اجلزائر: 1اجلدول 
 (7-0قيمة املؤشر) الدولة الرتتيب (7-0)قيمة املؤشر الدولة الرتتيب

 3.9 املغرب 78 5.3 االمارات 26

 3.9 تونس 81 5.2 قطر 27

 3.8 لبنان 88 5.1 البحرين 28

 3.7 مصر 96 4.8 السعودية 33

 3.2 اجلزائر 117 4.3 عمان 53
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 2.5 موريتانيا 136 4.2 األردن 60

 4.16 املتوسط العريب 4.2 الكويت 61
Source :( World Economic Forum, 2016,P.16) 

، تليها كال من قطر 139من بني  26 احتلت االمارات العربية املتحدة املرتبة األوىل عربيا واملرتبة
لدولة  ة، وترجع النتائج اإلجيابيالية مقارنة بباقي الدول العربيةجاهزية رقمية ع االماراتوالبحرين، وأظهرت 
البيئة التكنولوجية وارتفاع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مستوى األفراد االمارات إىل توفري 

تفتقر له ابقي الدول. أما  ، وهذا مالتحول الرقميا ككل يف تبينواملؤسسات واحلكومة وابلتايل جناح اجملتمع  
الكبري  التأخر يؤكد عامليا وما قبل األخرية عربيا وهو ما 117 أداء اجلزائر فكان األضعف واحتلت املرتبة

 للجزائر مقارنة ابلدول العربية.
يعترب مؤشر تطور االتصاالت وتكنولوجيا  (:IDIب. مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)

املؤشر التقدم يف الدول بشكل مباشر على ثالثة  ويعكس هذامؤشرا،  11املعلومات أداة قياس تتكون من
 :(2017وتكنولوجيا املعلومات األردنية، )وزارة االتصاالت مؤشرات رئيسية

 :والنفاذ؛لبنية التحتية يقيم جاهزية االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتوافر ا النفاذ 
 :يقيم كثافة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وتعكس كثافة استخدام االتصاالت  االستخدام

 وتكنولوجيا املعلومات من قبل اجملتمع؛
 :يقيم املهارات واالمكانيات الضرورية الستخدام االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بكفاءة  املهارات

 عالية.
 (2017) يف مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تواإلماراأداء اجلزائر : 2اجلدول 

 العامل الدول العربية اجلزائر االمارات املؤشر
مؤشر تطور االتصاالت وتكنولوجيا 

 املعلومات
7.21 4.76 4.84 5.11 

 5.59 5.51 5.14 8.11 املؤشر الفرعي للنفاذ

 4.26 3.96 3.38 7.09 املؤشر الفرعي لالستخدام

 5.85 5.26 6.29 5.63 املؤشر الفرعي للمهارات
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Source :(ITU, 2017) 

يبني اجلدول السابق النتائج املتباينة بني اجلزائر واالمارات يف املؤشرات الفرعية ملؤشر تنمية تكنولوجيا 
نقطة وهو ما يؤكد وجود فجوة رقمية بني البلدين بسبب  2.45، وقدر الفارق بـاملعلومات واالتصاالت

تفوق االمارات على املستوى العريب والعاملي يف جمال التحول حنو االقتصاد الرقمي مقابل التأخر الكبري 
 يف هذا اجملال.للجزائر 

املاضية  15 السنوات الـ وقد أدت اجلهود اليت بذلتها حكومة اإلمارات العربية املتحدة على مدى
متتلك مجيع منازهلا تقريبا إمكانية الوصول إىل  إىل جعل اإلمارات واحدة من أكثر دول العامل اتصاال، حيث

اإلنرتنت ويستخدم معظم مواطنيها اإلنرتنت بشكل منتظم، وتعد دولة اإلمارات رائدة عامليا يف جمال 
وختطط لتطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لديها  االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ,ITU Report) (5G)من خالل كوهنا واحدة من أوائل الدول اليت تقوم بنشر شبكات وخدمات
2017,P.200) 

التحول حنو االقتصاد الرقمي على العديد من الدعائم واليت من أمهها البنية  يعتمد ج.مؤشرات أخرى:
التحتية لتكنولوجيا املعلومات، التعليم ورأس املال البشري، االبتكار ودعم جمال البحث والتطوير ابالضافة 

ضي الرقمي حيتاج إىل غلى توفري البيئة القانونية احلاضنة لالقتصاد الرقمي اجلديد، ابعتبار أن العامل االفرتا
أسس وقوانني جديدة لتنظيم هذا االقتصاد الغري تقليدي. وفيما يلي أداء اجلزائر واالمارات يف مؤشرات 

 خمتلفة لتبيني بشكل أوضح وضع البلدين ابلنسبة للتحول حنو االقتصاد الرقمي.
 خمتلفة اتيف مؤشر  تواإلماراأداء اجلزائر : 3اجلدول 

 البلد
 (2017مؤشر التنافسية العاملي) (2017مؤشر املعرفة العاملي) (2016العريب)مؤشر املعرفة 

 املرتبة عامليا القيمة املرتبة عامليا القيمة املرتبة عربيا القيمة
 87 4.07 96 40 12 43.54 اجلزائر

 17 5.3 25 59 1 74.08 االمارات

 :الباحثني اعداد مناملصدر: 
 (2016راشد ال مكتوم،  )األمم املتحدة ومؤسسة حممد بن. 
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  ،(2017)األمم املتحدة ومؤسسة حممد بن راشد ال مكتوم. 
  (World Economic Forum, 2017-2018). 

يصدر كال من مؤشر املعرفة العريب ومؤشر املعرفة العاملي عن الربانمج االمنائي لألمم املتحدة ابالشرتاك 
االشارة إىل أنه مت نشر مؤشر املعرفة العريب يف عامي مع مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وجتدر 

 مت إطالق مؤشر املعرفة العاملي. 2017، ويف عام2016و 2015
ميكن القول أن دولة االمارات احتلت املراتب األوىل عربيا يف أغلب  من خالل اجلدول السابقو 

االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات وتوفري  إىل وتعود هذه النتيجةاملؤشرات الصادرة عن خمتلف اهليئات، 
البنية التحتية الالزمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى السعي الدائم لتحويل أغلب املدن االمارتية إىل مدن 

أما اجلزائر فقد تبني من  ذكية وأبرز مثال على ذلك مدينة ديب الذكية واليت اصبحت مركز استقطاب عاملي.
دروسة التأخر الكبري يف التحول حنو االقتصاد الرقمي بسبب ضعف البنية التحتية خالل أغلب املؤشرات امل

 وعدم توفري املوارد البشرية الالزمة لقيادة التحول الرقمي، ابإلضافة إىل إمهال البحث والتطوير.
 مؤشرات جودة احلياة يف اجلزائر واالمارات: .2.4

نمية البشرية يشكل تطورا ابرزا يف مفهوم التنمية، وهو إن مفهوم الت مؤشرات التنمية البشرية: .1.2.4
يركز على مقولة أن:" البشر الثروة احلقيقية لألمم"، وابلتايل فإن غاية التنمية ينبغي أن تركز على توسيع 

احلياة الصحية واليت تقاس ابلعمر املتوسط عند وتشمل ابألساس  خياراهتم وحتقيق رفاهيتهم ابلدرجة األوىل،
سانية، )عبد اللطيف و  املوارد الضرورية لتحقيق مستوى معيشة مالئمو احلصول على املعارف و ، دةالوال

 (.179،ص.2014
 2015-2012 تطور مؤشر التنمية الشرية يف الفرتة: 4اجلدول 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

 االمارات
 0.863 0.862 0.840 0.835 0.827 0.818 املؤشر

 1 1 3 3 3 2 عربيااملرتبة 

 
 34 33 42 41 40 41 املرتبة عامليا

 0.754 0.752 0.749 0.747 0.717 0.713 املؤشر اجلزائر

 8 8 8 9 11 11 املرتبة عربيا
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 85 83 83 83 93 93 املرتبة عامليا

 .االمنائي لألمم املتحدةن الربانمج من اعداد الباحثني ابالعتماد على تقارير التنمية البشرية الصادرة ع املصدر:
تعترب دولة االمارات من الدول ذات التنمية البشرية املرتفعة جدا، وهذا حسب تقارير التنمية البشرية 
الصادرة عن الربانمج االمنائي لألمم املتحدة، واليت كانت نتيجة االمارات يف كل تقاريرها ضمن الدول ذات 

اما اجلزائر فهي  .0.8، مبؤشر بلغت قيمته أكثر مناملراتب األوىل عربيا جدا ابحتالهلا التنمية البشرية املرتفعة
يف تقارير التنمية البشرية للسنوات األخرية.  0.7ضمن الدول ذات التنمية البشرية املرتفعة مبؤشر جتاوز 

 .وابلتايل ميكن القول أن كال البلدين حقق نتائج جيدة يف جمال التنمية البشرية مع تفوق االمارات
ويعد دليل التنمية البشرية مبثابة مقياس خمتصر للتنمية البشرية إذ يقيس متوسط االجنازات احملققة يف 

مستوى  (1:(2007)الربانمج االمنائي لألمم املتحدة،  بلد ما لثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي
 (2ويتم قياسه وفقا للناتج احمللي االمجايل لألفراد بتعادل القوة الشرائية ابلدوالر األمريكي؛ معيشي الئق

ويتم قياسها وفقا ملعدل االملام ابلقراءة والكتابة لدى البالغني، وجمموع نسب االلتحاق  اكتساب املعرفة
ا وفقا ملتوسط العمر املتوقع عند ويتم قياسه حياة مديدة وصحية(3ابملدارس االبتدائية والثانوية والعليا؛

 الوالدة.
احدى الشركات الرائدة عامليا يف جمال  Mercerتعترب شركة مريسر مؤشر مريسر جلودة احلياة: 2.2.4

االستشارات االدارية واالسرتاتيجية مقرها يف الوالايت املتحدة األمريكية، وتقوم هذه الشركة إبصدار تقرير 
بتقييم " مريسر"تقوم لعديد من دول العامل استنادا جملموعة من املؤشرات. كما سنوي عن جودة احلياة يف ا

يتم حتليل ظروف  .مدينة مشلتها الدراسة االستقصائية حول العامل 450األوضاع املعيشية احمللية يف أكثر من 
 :(Mercer Company site, 2018) حماور 10جممعة يف  ،39املعيشة وفًقا لعوامل 

  االستقرار السياسي، اجلرمية...(؛ السياسية واالجتماعيةالبيئة( 
 قواعد صرف العمالت، اخلدمات املصرفية...(؛ البيئة االقتصادية( 
 توافر وسائل االعالم والرقابة، القيود املفروضة على احلرية الشخصية(؛ البيئة االجتماعية الثقافية( 
 (؛..مياه الصرف الصحي، التلوث الطبية،)اللوازم واخلدمات ة االعتبارات الطبية والصحي 
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 معايري وتوافر املدارس الدولية(؛ املدارس والتعليم( 
 ؛)الكهرابء واملاء والنقل العام وازدحام املرور( اخلدمات العامة والنقل 
 املطاعم واملسارح ودور السينما والرايضة والرتفيه(؛ الرتفيه( 
 االستهالك اليومي، السيارات...(؛)توافر املواد الغذائية/ السلع االستهالكية 
 األجهزة املنزلية، خدمات الصيانة(؛)االجيار السكن ، 
 املناخ، سجل الكوارث الطبيعية(.  البيئة الطبيعية( 

 2018 ترتيب املدن العربية حسب مؤشر جودة احلياة لسنة: 6اجلدول 
 الرتتيب العاملي الدولة املدينة الرتتيب العاملي الدولة املدينة
 165 مصر القاهرة 74 االمارات ديب

 166 السعودية الرايض 77 االمارات ابوظيب

 169 السعودية جدة 105 عمان مسقط

 180 لبنان بريوت 110 قطر الدوحة

 184 اجلزائر اجلزائر 114 تونس تونس

 218 ليبيا طرابلس 117 املغرب الرابط

 221 موريطانيا نواكشوط 119 األردن عمان

 225 سوراي دمشق 124 املغرب البيضاءالدار 

 227 السودان اخلرطوم 126 الكويت الكويت العاصمة

 229 اليمن صنعاء  134 البحرين املنامة

 231 العراق بغداد 

 .(2018مؤسسة مريسر العاملية لالستشارات، )املصدر: 
تقرير شركة "مريسر" العاملية احتلت ديب املرتبة األوىل يف جودة احلياة على املستوى العريب حبسب 

مدينة  231 . ومشل التقرير77يف املرتبة  أبو ظيبعامليا، تليها  74 جلودة احلياة، وجاءت املدينة يف املرتبة
 أما اجلزائر فقد احتلت املرتبة احتلت فيها فيينا املرتبة األوىل عامليا، والعاصمة بغداد العراقية املرتبة األخرية.

، ميكن القول أن هناك أتخر كبري يف مؤشرات جودة احلياة إذ ميكن اعتبار اجلزائر حتتل املراتب االخرية 184
 عربيا حيث أهنا تفوقت يف الرتتيب على دول عربية تعاين من حروب وعدم استقرار سياسي.



 

 دهان حممد ،تنيو كنزة
 

377 

ة املتوفرة ودة احلياجل أخرى ميكن قياس جودة احلياة ابالعتماد على مؤشراتو  مؤشرات أخرى: 3.2.4
والبلدان يف مجيع أحناء  ويعترب هذا املوقع أكرب قاعدة بياانت يف العامل حول املدن نوميبو على قاعدة البياانت

حيث يقدم معلومات حديثة عن ظروف املعيشة العاملية مبا يف ذلك تكاليف املعيشة، ومؤشرات العامل، 
 .(NUMBEO ،2018)موقع التلوثاإلسكان، والرعاية الصحية، وحركة املرور، واجلرمة و 

 2018 أداء مدينة ديب واجلزائر يف مؤشر جودة احلياة لسنة: 7اجلدول 

 اجلزائر االمارات املؤشر
قيمة 
 املؤشر

 النتيجة قيمة املؤشر النتيجة
 منخفض جدا 32.34 مرتفع جدا 150.05 القدرة الشرائية
 متوسط 49.51 مرتفع جدا 81.29 مؤشر األمان

 متوسطة 55.44 مرتفع 67.21 الصحية الرعاية
 مرتفع جدا 94.82 معتدل 50.27 مؤشر املناخ

 منخفضة جدا 30.54 منخفضة 53.62 تكاليف املعيشة
 مرتفع جدا 21.12 منخفض جدا 3.56 سعر العقار إىل نسبة الدخل

 مرتفع 47.20 معتدل 42.15 مؤشر حركة املرور
 مرتفع 64.69 معتدل 53.27 مؤشر التلوث

 متوسط 100.57 مرتفع جدا 178.79 مؤشر جودة احلياة
 (Numbeo, 2018) من اعداد الباحثني ابالعتماد على:املصدر: 

نتائج عالية فيما خيص القدرة  حققت االماراتيةمن خالل اجلدول السابق ميكن القول أن املدن 
وفر على جودة تالشرائية ومؤشر األمان وتوفري الرعاية الصحية وغريها من املؤشرات اليت جعلت االمارات ت

وكانت نتيجة اجلزائر توفري مستوى معيشي مرتفع ملواطنيها. س الدول العاملية على الرفاهية و حياة جتعلها تناف
ا  املدن االماراتية حيث جاءت نتائج املؤشرات الفرعية بني منخفض جديف هذا املؤشر معاكسة للوضع يف

 ومتوسط، وابلتايل جيب اجلزائر.
 .دور االقتصاد الرقمي يف حتقيق جودة احلياة:4

يساهم التحول الرقمي يف حتقيق النمو االقتصادي، ما يؤدي إىل ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل، كما 
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له أثر إجيايب على الشمول املايل واالجتماعي، والقضاء على الفقر، وزايدة فرص  أن التحول الرقمي قد يكون
 احلصول على خدمات رعاية صحية وتعليمية عالية اجلودة، فضال عن احلد من انبعااثت اثين أكسيد الكربون

،  حتصىيتمتع االقتصاد الرقمي مبزااي اقتصادية واجتماعية ال تعد والو  .(2016)إنريكو بيين وآخرون، 
وابلتايل هناك عالقة قوية بني التحول الرقمي وحتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، مما ينعكس بشكل 

الرقمي أتثري كبري  للتحولميكن أن يكون  .إجيايب على حتسني مستوى معيشة األفراد وحتقيق جودة احلياة
فهو يساهم يف النمو االقتصادي، وخيلق فرص عمل، وهو عامل رئيسي لزايدة  .على االقتصاد واجملتمع

ميكن أن يكون للرقمنة أيضا أتثري إجيايب على احلد من الفقر، وزايدة إمكانية الوصول إىل  اكم  .اإلنتاجية
 Tarek Elmasry) الرعاية الصحية والتعليم وحتسني جودهتا، واحلد من انبعااثت اثين أكسيد الكربون

and Others, 2016). 
 األثر االقتصادي واالجتماعي للتحول الرقمي: 8اجلدول 

 Social Impactاألثر االجتماعي  Economic Impactي األثر االقتصاد

النمو 
 االقتصادي

اخرتاق رقمي متزايد له أتثري كبري على النمو 
 .االقتصادي

 الفقر
أظهرت التجارب يف بلدان مثل بوليفيا واهلند 

التكنولوجيا الرقمية ميكن أن تكون أداة أن 
 .إلدراجها وزايدة الدخل بني الفئات احملرومة

خلق فرص 
 العمل

وظائف يف  4-2كل وظيفة رقمية ختلق من
ابإلضافة إىل قطاعات أخرى من االقتصاد،
 .أن تلك الوظائف عالية القيمة 

الرعاية 
 الصحية

تتيح الصحة اإللكرتونية أشكاال جديدة من 
إدارة الرعاية الصحية وتوفريها، وزايدة التغطية  

 .الصحية للمرضى وحتسني اجلودة

 االنتاجية

الصناعات اليت تسخر أكثر التجربة الرقمية 
الشركات تزيد من اإلنتاجية، كما أن 

الصغرية واملتوسطة اليت حتقق أفضل 
 .استخداما رقميا تنمو بشكل أسرع

 التعليم
للمواطنني بتكلفة ميكن  من توفري التعليم 

منخفضة وجودة جيدة ابستخدام أدوات 
 .التعليم اإللكرتوين

 احمليط

يقدم التحول الرقمي مسامهات هائلة للبيئة: 
يف ختفيض انبعاث اثين أكسيد الكربون  تتمثل

، عن طريق استخدام الشبكات %15بـ
 الذكية.
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  (Tarek Elmasry and Others, 2016) من اعداد الباحثني ابالعتماد على:املصدر: 

تبين االقتصاد الرقمي يعترب النموذج األمثل لتحقيق مفهوم جودة احلياة بكل  وابلتايل ميكن القول أن
أبعاده، فالتحول الرقمي يؤدي إىل حتقيق مستوى املعيشة والرفاهية املنشودة، واليت تسعى لتحقيقها كل دول 

من احلياة اليومية،  العامل. ويف ظل الثورة الرقمية والتأثريات اليت متارسها التقنيات الرقمية اليت أصبحت جزء
أصبح لزاما على كل الدول تبنيها وتسخريها بشكل اجيايب خلدمة األفراد واجملتمع للوصول إىل أقصى درجات 

 الرفاهية.
ولدراسة دور االقتصاد الرقمي يف حتقيق منوذج جودة احلياة ندرس حالة االمارات، وهذا بسبب 

ب متقدمة عاملا. أما حالة اجلزائر فال بد من توىل عربيا ومراجناحها يف التحول الرقمي واحتالهلا املراتب األ
 . دور يف حتقيق جودة احلياة يف اجلزائر لهحتقيق التحول الفعلي إىل االقتصاد الرقمي حىت يصبح 

يتسارع االقتصاد الرقمي يف االنتشار بشكل كبري  .األثر االقتصادي لالقتصاد الرقمي يف االمارات:1.4
من  %4.3لريسخ صدارة الدولة عربيا يف التجارة االلكرتونية، حيث يساهم االقتصاد الرقمي بـيف االمارات 

من سكان االمارات يستخدمون اخلدمات الرقمية احلكومية  %40الناتج احمللي االمجايل، ابإلضافة إىل أن 
 اعات االقتصادأكثر من مرة يف األسبوع. كما أن االقتصاد الرقمي يف االمارات ينمو أضعاف منو قط

) عبري  التقليدي، وبعود هذا إىل االستثمار املوجه حنو حتديث وتطوير البنية التحتية اخلاصة ابالقتصاد الرقمي
 (2017عبد احلفيظ، 

 ولفهم العالقة بني التأثري الرقمي واالقتصادي، أكدت دراسة قامت هبا شركة أ.الناتج احمللي االمجايل:
McKinsey ونتائج التحليل أكدت وجود عالقة .والناتج احمللي اإلمجايل بني املؤشر الرقمي، حول العالقة

وتشري النتائج  مكنسي شركةل يؤشر الرقماملقوية بني الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي يف الدولة ونقاطه يف 
ناتج احمللي اإلمجايل األعلى فكلما مسح ال: إىل أن العالقة بني الناتج احمللي اإلمجايل والرقمنة هي حلقة إجيابية

 Tarek Elmasry) يؤشر الرقماملللبلدان إبنفاق املزيد على التحول الرقمي ، كلما زاد من أداء البلد يف 

 أخرى
ن مهناك دليل على أتثري الرقمية على احلد 
تعزيز اجلرمية، وزايدة السالمة على الطرق ، و 

 .الشمول املايل ، وحتسني الزراعة
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and Others, 2016). 
 (والرآالف د) 2015نصيب الفرد من الناتج احمللي االمجايل غري النفطي لسنة  :1الشكل 

 
 (Tarek Elmasry and Others, 2016,P.26) :املصدر

يف االمارات كبريا، ( معرب عنه ابملؤشر الرقمي)الرقمي ويظهر الشكل السابق أنه كلما ما كان التحول 
كلما ارتفع نصيب الفرد من الناتج احمللي غري النفطي، وهذا ما يؤكد دور االقتصاد الرقمي يف الرفع من 

 .لفرد احلقيقياملستوى املعيشي من خالل املسامهة يف زايدة دخل ا
تعد االمارات من بني أكثر الدول تطورا يف جمال التكنولوجيا وتبين التقنيات احلديثة، : خلق فرص العمل.ب

، واليت تعترب العمود الفقري "ديب الذكية"ويف اطار اجلهود املبذولة لدعم التحول الرقمي مت أتسيس مدينة 
املنصة املتطورة على توحيد البنية التحتية الرقمية للمدينة وتوفري الرقمي ملشروع املدينة الذكية، وتعمل هذه 

اخلدمات والتطبيقات الذكية جلميع سكان وزوار املدينة، كما أن االستثمار يف مثل هذه املبادرات يلعب 
 .(2018)فريد فريدوين،  دورا حيواي يف خلق فرص عمل جديدة يف املستقبل
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 (من امجايل العاملني %)الرقمية نسبة العاملني من ذوي الكفاءات  :2الشكل 

 
 (Tarek Elmasry and Others, 2016,P.31) املصدر:

، وهي نسبة مرتفعة مقارنة ببلدان %2بلغ نصيب الوظائف الرقمية من القوى العاملة يف االمارات 
االستثمار املستمر يف القطاع الرقمي، الشرق األوسط، ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة يف االمارات بفضل 

وابلتايل احلاجة إىل اليد العاملة املؤهلة اليت متتلك القدرات الرقمية وهذا منة خالل اجملهودات اليت تبذهلا 
 احلكومة االماراتية يف الرفع من التعليم العايل وحتسني جودته.

 :األثر االجتماعي لالقتصاد الرقمي يف االمارات. 2.4
يعد مشروع امللف الوطين الصحي املوحد الذي أعلنته وزارة الصحة ووقاية اجملتمع  :اية الصحيةالرع.أ

بناء لذا ه هدفمثال على مسامهة االقتصاد الرقمي يف الرعاية الصحية، وي" رعاييت"االمارايت حتت عنوان 
نظام صحي يستند إىل أعلى املعايري العاملية، وترسيخا ملكانة دولة االمارات العربية على خريطة االبتكار 
العاملية يف صناعة الصحة االلكرتونية، ويعترب هذا املشروع األول من نوعه على مستوى الشرق األوسط من 

 .(2018)سامي عبد الرؤوف، حيث ربط خمتلف اجلهات الصحية 
ثل رعاييت منصة صحية رقمية، تتيح الوصول إىل بياانت املرضى يف أي مستشفى ما يساعد على ومي

، وتوفري الوقت وحتسني إدارة نفقات الرعاية الصحية واحلصول على نتائج صحية بشكل أفضلقرارات الاختاذ 
يص سجل فردي أفضل من خالل إشراك األفراد واألسرة والرعاية الصحية، ومبوجب هذا املشروع مت ختص

علوماته الطبية كاملة، ما ميكن الطبيب من احلصول على ملف املريض املإلكرتوين موحد للمريض يشمل 
 .(06/02/2018)جريدة الشرق األوسط،  مباشرة بغض النظر عن آخر مكان مت تلقي العالج فيه

0
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أمريكا أورواب الشرق األوسط االمارات
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ملحوظا من حيث بينت دراسة قامت هبا شركة جوجل أبن دولة اإلمارات حققت تقدما :التعليم.ب
االستثمار يف التعليم الرقمي وتعزيز االبتكار الرقمي يف القطاعني العام واخلاص مشرية اىل انه لتوسيع نطاق 
هذه املكاسب ودعم النمو املستمر لالقتصاد الرقمي، سيكون من املهم حلكومة دولة اإلمارات أن تعمل 

ليت تتمتع ابلقدرة العلمية واملهنية العالية يف االقتصاد على تغذية سوق العمل ابلكوادر واملهارات البشرية ا
 .(2/12/2017)موقع عني الرايض،  الرقمي

وابت التعليم الرقمي اليوم معيارا جلودة خدمات التعليم، وقد أدركت االمارات ذلك، فعملت على 
ق إىل التعليم الرقمي، الذي االنتقال ابملؤسسات التعليمية املختلفة من التعليم التقليدي املعتمد على األورا

 2012يتبىن استخدام التكنولوجيا احلديثة، لالرتقاء ابملنظومة التعليمية الوطنية. وشهدت االمارات يف عام
برانمج "حممد بن راشد للتعليم الذكي" الذي مشل العديد من املدارس ومؤسسات التعليم العايل  إطالق

لتقدير من جهات اقليمية ودولية مرموقة، مثل "القمة العاملية جملتمع احلكومية. وقد انلت املبادرة االشادة وا
  .(10/10/2014)جريدة االحتاد،  املعلومات" اليت عقدت يف جنيف

 :خامتة .5
بفضل االقتصاد الرقمي متكنت االمارات من حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، والذي انعكس 

مواطنيها، وقد مت التأكد من دور التحول الرقمي يف حتقيق النمو بشكل اجيايب على حتسني جودة حياة 
ابإلضافة إىل بلوغ ، ابالعتماد على التقنيات الرقمية االقتصادي من جهة، والرفع من مستوى الرعاية الصحية

أتثري التقنيات  من كما مت التأكيد.  التعليم االلكرتوين االعتماد علىالتعليم االمارايت مراكز متقدمة بفضل 
. الرقمية على حتسني النقل واملواصالت واألمن وبناء املدن الذكية، والتخفيف من حدة التلوث البيئي وغريها

يف التحول حنو االقتصاد الرقمي وحتقيق وابلتايل يعترب النموذج االمارايت األجنح على مستوى الشرق األوسط 
واليت صنفت املدن االمارتية من أرقى  دمة يف مؤشرات عديدة، مما جعلها تنافس الدول املتقجودة احلياة

ومن خالل ما سبق جيب على اجلزائر االستفادة من التجربة االمارتية  .املدن وأكثرها تطورا على مستوى العامل
 .وحتقيق التحول إىل االقتصاد الرقمي الذي يتطلب بذل جمهودات واسعة على كافة املستوايت
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 حنو تطبيق نظام مايل إسالمي: دراسة حالة اجلزائر
Towards an Islamic Financial System: A Case Study of Algeria 
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 :ملخص
استخدامه انتشارا هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على النظام املايل اإلسالمي، والذي عرف 

واسعا، بدءا من املصارف اإلسالمية وصوال إىل السوق املايل اإلسالمي، معتمدا يف ذلك على مجلة من 
ومن جهة أخرى، فإننا هندف إىل  األدوات واملبادئ التمويلية القائمة على املشاركة بدال من سعر الفائدة.

  .دراسة حالة اجلزائر ودرجة تبنيها للمالية اإلسالمية
سعي اجلزائر مؤخرا إىل تبين املصرفية اإلسالمية عن تتمثل يف  كما توصلت الدراسة إىل نتائج مهمة

طريق إصدار نظام خاص بفتح الشبابيك التشاركية وكذا إعطائها الصفة القانونية الالزمة. ابإلضافة إىل فعالية 
إىل قرب تبين اجمللس اإلسالمي األعلى  البنوك اإلسالمية العاملة يف اجلزائر. كما توصلت الدراسة أيضا،

كهيئة شرعية وطنية، مهمتها مراقبة خمتلف العمليات املالية اإلسالمية، ابإلضافة إىل التحضري إلطالق 
  .خدمات التأمني التكافلي وكذا الصكوك اإلسالمية

 .السوق املايل اإلسالميالنظام املايل اإلسالمي، املصارف اإلسالمية، التأمني التكافلي،  :يةكلمات مفتاح
 .JEL: G20 ،G21 اتتصنيف

Abstract: 

The purpose of this study is to specified the Islamic financial system, 

which know a large development via Islamic banks and Islamic financial 

markets, while basing on a different products and principles of participative 

financing. In addition, this study aims to diagnosis the Islamic finance in  
__________________________________________ 
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Algeria. 

The study also found an important result, when Algeria attempt to adopt 

Islamic banking by issuing a special system for opening participatory 

windows and giving it the necessary legal status. The study also concluded 

that the Supreme Islamic Council is being adopted as a national Shariah 

board, in order to control all the Islamic financial operations. Also, the 

preparation for the launch of Takaful insurance services and Sukuk. 

Keywords: Islamic financial system, Islamic banks, insurance takaful, 

Islamic financial markets. 

Jel Classification Codes: G20, G21. 

  :مقدمة .1
غري املسلمة من جهة، تعرف الصناعة املالية اإلسالمية رواجا كبريا يف خمتلف اجملتمعات املسلمة و 

من طرف  2015كذا الدول النامية أو املتقدمة من جهة أخرى. فحسب حجم التمويل املعلن عنه سنة و 
تريليون دوالر، مع تسجيل سيطرة  2املؤسسات املالية اإلسالمية، فإن حجم األصول أصبح يعادل خمتلف 

األصول املصرفية وكذا الصكوك على قطاع التمويل اإلسالمي، وكذا هيمنة عدة دول على هذا القطاع مثل: 
ر مليا 434: ـإيران بمليار دوالر، و  922مليار دوالر ودول جملس التعاون اخلليجي بـ:  414: ـماليزاي ب

من خمتلف القارات تسعى جاهدة الستقطاب وتطوير الصريفة اإلسالمية دوالر. يف حني تبقى دول أخرى و 
 .2021تريليون دوالر سنة  3.5لديها. علما أن منو األصول اإلسالمية يف العامل مرشح ليبلغ 

(Reuters ،2017 8، صفحة)  
قدرته على مواجهة األزمات املالية العاملية م املايل اإلسالمي أثبت كفاءته و من جانب آخر، فإن النظا

منوذجا(، وذلك بفضل الرتكيبة املميزة له واليت تتشكل أساسا من مؤسسات ونظم  2008)أزمة الديون 
)الراب(. ابإلضافة إىل دخول االستثمار دون العمل بسعر الفائدة ام بعمليات التمويل و وتقنيات تسمح ابلقي

هو ما مسح بتكوين املوارد البشرية الالزمة للقيام بعمليات البحث، و النظام املايل اإلسالمي يف مرحلة التطوير و 
 التوسع واالنتشار.

غم من يف هذا السياق، وعلى غرار العديد من الدول، تبنت اجلزائر مؤخرا الصريفة اإلسالمية، فبالر 
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شركة أتمني تكافلي وحيدة، إال أن فرص تطبيق نظام مايل إسالمي يف اجلزائر إسالميني فقط و وجود بنكني 
تبقى قائمة، خاصة إذا علمنا أن البلد يتوفر على جملس إسالمي أعلى وعلى مؤسسات إسالمية للتمويل 

 ية يف السوق اجلزائرية.غري الرحبي كالزكاة والوقف، دون أن ننسى الطلب املتزايد على اخلدمات املالية اإلسالم
 :اإلشكالية. 1.1

اعتمادا على التقدمي السابق، فإننا نطرح اإلشكالية التالية: ما هي فرص تطبيق نظام مايل إسالمي 
 يف اجلزائر يف ظل وجود منظومة مالية تقليدية؟

 :الفرضيات. 2.1
 لإلجابة على اإلشكالية األساسية للبحث، فإننا نقرتح الفرضيات التالية:

على توفري البدائل التمويلية الالزمة للقيام بعملية التحول أو حماكاة  اإلسالمي قادرالنظام املايل  -
النظام املايل التقليدي، معتمدا يف ذلك على مجلة من املؤسسات املالية واملبادئ التمويلية وكذا 

 ؛خمتلف القوانني الشرعية
املالية اإلسالمية إذا ما توافرت الشروط الشرعية، القانونية قابلية النظام املايل اجلزائري احلايل لتبين  -

 واالقتصادية.
 :املنهجية. 3.1

التحليلي فيما خيص اجلانب النظري، حيث ننا اعتمدان على املنهج الوصفي و لتحرير هذه الدراسة، فإ
أما فيما خيص اجلانب كذا خمتلف مكوانته، حلقيقي للنظام املايل اإلسالمي و ساعدان ذلك على معرفة املفهوم ا

كذا وضعية النظام املايل اجلزائري، و التطبيقي فقد استعنا مبنهج دراسة احلالة والذي مسح لنا بدراسة وحتليل 
 استعداده لتبين املالية اإلسالمية.

 :أهداف الدراسة. 4.1
 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها:

 تركيبة النظام املايل الذي حياكي إىل حد كبرياملايل اإلسالمي و احلديث للنظام تقدمي املفهوم  -
 التقليدي؛
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مية، شركات التأمني عرض أهم مكوانت النظام املايل اإلسالمي واملتمثلة يف املصارف اإلسال -
 كذا سوق رأس املال اإلسالمي؛التكافلي، و 

ستوايت عالية من االدخار ب ممدى فعاليتها يف استقطاية املؤسسات املالية اإلسالمية و تبيان أمه -
 العاملي؛

إعطاء حملة عن النظام املايل اجلزائري احلايل ومدى استعداده الستقطاب االستثمارات اخلاصة  -
 ؛ابلتمويل اإلسالمي

 العاملة يف اجلزائر ومدى جناعتها؛تسليط الضوء على البنوك اإلسالمية  -
  اجلانب النظري: النظام املايل اإلسالمي .2

 :النظام املايل اإلسالميمفهوم  1.2
حيث يعرفه امحد طه   حتدد املفهوم البسيط للنظام اإلسالمي،ظهرت عدة تعريفات تشخص و 

جمموعة من املؤسسات والقوانني واألنظمة، والتقنيات اليت يكون من خالهلا إجياد األصول العجلوين أبنه: " 
املالية، وختصيص األموال بناءا على العائد املتوقع  يكون من خالهلا إنتاج وتوزيع اخلدماتتداوهلا، و املالية و 

مؤسسات ذلك على ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية والتكامل مع السياسة املالية العامة و الستثمار، و امن 
الوقف وغريها من املؤسسات العامة، هبدف حتقيق التشغيل األمثل للموارد املالية، وحتقيق الرفاهية الزكاة و 

. فمن خالل هذا التعريف جند أن النظام املايل اإلسالمي (36، صفحة 2014)العجلوين، للمجتمع " 
األهداف، يف حني أنه ينفرد بتطبيق مبادئ ايل التقليدي من انحية الوظائف و حياكي إىل حد كبري النظام امل

واع جديدة من واألخالق يف املعامالت، ابإلضافة إىل إدراج أنالشريعة اإلسالمية واليت تتميز ابلنزاهة 
 الوقف، و أيضا عدة خدمات مالية أخرى.املؤسسات كالزكاة و 

جمموعة من األحكام الشرعية "  :النظام املايل اإلسالمي أبنه يف حني يعرف عوف حممد الكفراوي
طرق وال وامللكية اخلاصة وكيفية احلصول عليها و اليت وردت يف القرآن الكرمي والسنة النبوية فيما يتعلق ابألم

ابملالية العامة وكيفية جباية اإليرادات العامة من مصادرها املختلفة واملتعددة ذلك، وكيفية التصرف فيها و 
املالحظ و  .(16-15، الصفحات 2006)الكفراوي، وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية "  إنفاقهاوكيف يتم 
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يف هذا التعريف أن النظام املايل اإلسالمي يستمد قواعده وأهدافه من الشريعة اإلسالمية، وهو بذلك يعترب 
 األصل ال التقليد. 

 مكوانت النظام املايل اإلسالمي 2.2
 : املصارف اإلسالمية. 1.2.2
ن حتقيق وتنفيذ وظائف حيوية للنظام املايل اإلسالمي كاالدخار واالئتمان يستدعي توفر ووجود إ
ملال الالزم لتمويل املشاريع، اإلسالمية، فهي تساهم يف عمليات خلق النقود وإمداد االقتصاد اب املصارف

ذلك جنبا إىل جنب برفقة البنوك التقليدية، بل وقد توجد منافسة بينهما أيضا وذلك يف ظل منظومة مالية و 
 املصارفتقليدية. أما يف بعض الدول واليت متتلك نظاما ماليا إسالميا حبتا كالسودان، إيران وابكستان فإن 

ي تقوم تقوم أساسا ابلدور الذ أهنا كما، (57، صفحة 2014لعجلوين، )ا اإلسالمية تنشط بصفة مستقلة
هو الوساطة املالية، مضافا إليه جمموعة من اخلدمات التجارية اليت تتميز هبا، وهي به كل البنوك التقليدية و 

 والصيغ.بطبيعة احلال تتميز كذلك بدور الوساطة املالية عن البنوك التقليدية ولكن من حيث الوسائل 
  (396، صفحة 1990)التدريب، 

أطلقت تسميات عديدة للبنوك القائمة على نظام املشاركة حىت يتم متييزها عن البنوك التقليدية هذا و 
ر، بنوك ومنها: بنوك بال فوائد، بنوك ال ربوية، بنوك إسالمية، بيوت التمويل، دار املال، شركات االستثما

 .(65، صفحة 2013)غريب،  االستثمار ابملشاركة، بنوك املضاربة.
، ميكن القول وابختصار أن املصارف اإلسالمية ما هي إال مؤسسات مصرفية ال تتعامل ابلفائدة )الراب( وعليه

 أخذا وإعطاء.
 من يقرب ما ميثل حيث املهيمن، القطاع هو اإلسالمي املصريف القطاع يزال المن جانب آخر، 

 اإلسالمية فذالنووكذا ا اإلسالمية كلبنوا داتموجو تصليف حني . العاملي اإلسالمي التمويل قطاع من٪ 80
هيمنة البنوك اإلسالمية أيضا نسجل  كما  .2015سنة  مريكيأ رالدو تريليون 1.5 من بيقر ما لىإ

س النسبة عند دول الشرق ، يف املقابل جند نف% 40لدى دول جملس التعاون اخلليجي بنسبة تقدر بـ 
 .1 الشكلكما هو مبني يف   % 14مشال إفريقيا، تليها دول آسيا بـ األوسط و 



 

 عزالدين دراعو، بوحفص حاكمي
 

391 

 على حاسم يعتمد بشكل العاملي اإلسالمي املصريف النظام ن استقرارميكن القول أب هنا، ومن
 الدول. هذه املنافسة يفو  للبقاء وقابليتها اإلسالمية للبنوك السلس األداء

 2015: األصول البنكية اإلسالمية لسنة 1الشكل 
 
 
 
 
 
 

 .40، ص 2017، خالد العبودياملصدر: 

 شركات التأمني التكافلي:. 2.2.2
اتفاق بني شركة التأمني اإلسالمي ابعتبارها يقوم التأمني اإلسالمي على مبدأ التعاون والتربع. وهو 

ممثلة هليئة املشرتكني )حساب التأمني أو صندوق التأمني( وبني الراغبني يف التأمني )شخص طبيعي أو قانوين( 
)قنطقجي،  حيث يدفع مبلغ معني على سبيل التربع لصاحل حساب التأمني على أن يدفع له عند وقوع اخلطر.

 (2، صفحة 2014
مقتضى صيغة التكافل اليت هي صيغة للمشاركة بني طرفني أو أكثر أن كال منهم ضامن لآلخر. و 

فالتكافل قيام جمموعة ابالشرتاك يف نظام يتيح هلم التعاون يف حتمل الضرر الواقع على أحدهم بدفع تعويض 
 (126، صفحة 2017)ساعد،  . مناسب للمتضرر من خالل ما يتربعون به من أقساط

نظرا ألن شركات التأمني التكافلي تقوم على أساس التعامل أبحكام الشريعة اإلسالمية، فإن ما و 
يعينها على حتقيق هدفها، هو االستعانة بذوي االختصاص الشرعي لضمان جتسيد املبادئ الشرعية السامية 

بة على مجيع األعمال لضمان يف حقل التأمني التكافلي، حيث تقوم هيئة دائمة للفتوى والرقابة الشرعية ابلرقا
عدم تعارضها مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وتكون قرارات هذه اهليئة ملزمة، تتكون اهليئة من عدد من 
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-11، الصفحات 2011)رزيق،  رجال الفقه اإلسالمي والقانون يتم اختيارهم من قبل اجلمعية العمومية.
12) 

 األسواق الرئيسية تشكل آسيا ودول اخلليجي التعاون جملس دول مناطق تزال الوعلى صعيد التطبيق، 
 العربية اململكة سيطرت ، 2014 سنة التوايل(. ففي على العاملية السوق حصة من٪ 3 و ٪78) للتكافل

 ابلدعم مدعومة ،( ٪30) وعامليا  ( ٪77) اخلليجي التعاون جملس دول يف التكافل صناعة على السعودية
 آسيا، شرق جنوب دول رابطة منطقة أما يف. السعودي العريب النقد مؤسسة من واملبادرة القوي التنظيمي

. 2014سنة  من اعتبارا التكافل سوق حصة من٪ 90 من أبكثر( ٪23) وإندونيسيا( ٪71) ماليزاي تسهم
 وكينيا السودان) إفريقيا مثل التكافل ألسواق مستغلة غري هائلة إمكاانت هذا وتوجد عدة مناطق توفر

 جتمعات ألعلى وهي مواطن ، وأملانيا( وفرنسا املتحدة واململكة لوكسمبورغ) وأورواب( وتونس ونيجرياي
  (Aboodi, 2017, p. 41)  املنطقة. يف للمسلمني

 2014: توزيع التأمني التكافلي لسنة 2الشكل 
 
 
 
 
 

 
 .38، ص 2017، خالد العبودياملصدر: 

 سوق رأس املال اإلسالمي:. 3.2.2
 :السوق النقدي اإلسالميأ. 

جل " سوق النقد اصطالح يشري إىل السوق الذي يتم التعامل فيه على األوراق املالية قصرية األ
أي  .(88، صفحة 2013)رزقي،  هي متثل أدوات مديونية ابألساس ")أبجل استحقاق أقل من سنة(، و 

عليه، سعر الفائدة. و  أساسأنه سوق قائم على فكرة الدين، واألوراق املالية اليت يتم التعامل هبا حمددة على 
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التقليدي ال تتعامل فإن النظام املايل اإلسالمي مطالب إبجياد بدائل لألوراق املالية املتداولة يف السوق النقدي 
 ا يراعي عنصري الرحبية والسيولة للمؤسسات.مبابلراب، و 

يف هذا السياق، أتيت الصكوك اإلسالمية قصرية األجل كبديل مقرتح وفعال لتعويض األوراق املالية 
القيمة متثل التقليدية. وقد عرفتها هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية أبهنا: "واثئق متساوية 

روع معني أو نشاط استثماري حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجودات مش
 بدء استخدامها فيما أصدرت من أجله".قفل ابب االكتتاب و ذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك و خاص و 

 :السوق املايل اإلسالمي ب. 
" تعريف حيدر يونس املوسوي:  من أبرزهاملايل اإلسالمي، ولعل لقد تعددت تعاريف السوق ا

مراعية ألحكام الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق بنوعية مايل إسالمي هو قيام سوق متفقة و املقصود بقيام سوق 
، صفحة 2011)املوسوي، املتعاملني يف السوق واألدوات املالية املتداولة فيه وأساليب التعامل يف إطاره " 

"ذلك اإلطار أو اجملال الشرعي الذي يتم فيه إصدار األدوات املالية وكذا تعريف سعاد رزقي:  .(125
بني  املتوافقة والشريعة اإلسالمية من طرف أصحاب العجز مث اقتنائها وتداوهلا عرب قنوات إيصال فعالة

ذلك من أجل تثمري األموال يف الشرعية للسوق و ة من طرف اهليئة مراقبأصحاب الفائض بصورة منظمة و 
 .(81، صفحة 2013)رزقي، إطار شرعي " 

فمن خالل التعريفني، يتضح لنا أن مبدأ قيام السوق املايل هو نفسه سواء يف إطار تقليدي أو 
 مجع مدخرات املودعني وحتويل هذا إسالمي تشاركي، أي أن السوق املايل اإلسالمي بدوره يسعى إىل

دور السوق املايل كأداة وسيطية وعصرية قد مت تفعيله  نالفائض لسد العجز املسجل لدى املستثمرين، أي أ
سد العجز ليس وأتكيده ضمن انظم مايل إسالمي حبت. لكن يف املقابل، يبقى تعويض الفوائض املالية و 

هي يف الغالب الصكوك حتمل اخلسائر، و ة تسمح بتقاسم األرابح و إمنا أداة تشاركية مبتكر سعر الفائدة و 
 .طويلة األجل، واليت تعترب أوراق مالية شرعية ال تتعامل بسعر الفائدة وتوفر يف نفس الوقت خدمة التمويل
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 املؤسسات املكملة للنظام املايل. 3.2
 . الوقف:1.3.2

فيها ابلبيع أو اهلبة أو التوريث، وصرف " حبس العني، حبيث ال يتصرف هذا ويعرف الوقف أبنه: 
فهو أسلوب مايل  .(7، صفحة 2008)مهدي،  الثمرة إىل جهة من جهات الرب وفق شروط الواقف "

 خلق قيمة مضافة تعود إنتاجي، مبعىن أن يستخدم األموال املسخرة له يف سبيل حتقيق منفعة والوصول إىل
 غلتها إىل أوجه اخلري وإىل اجلانب االجتماعي.أرابحها و 

وقف خريي، أهلي ومشرتك.  يقسم الفقهاء الوقف من حيث جهة االنتفاع به إىل ثالثة أقسام:ذا و ه
مدى فعاليته من جهة، ابإلضافة إىل طريقة تقسيم ألنواع حبسب طبيعة الوقف نفسه، و حيث ختتلف هذه ا

 منها. األرابح واجلهات املستفيدة
 :الزكاة. 2.3.2
الركن الثالث من أركان اإلسالم اخلمسة، وهي عبادة مالية يتقرب يعرفها امحد طه العجلوين أبهنا: " و 

 .(75، صفحة 2014)العجلوين، هبا املسلم إىل هللا بتطهري ماله وإعطاء حق هللا فيه " 
الزكاة واجبة الدفع. بل ويتم اقتطاعها من طرف احلاكم أو ويل األمر من فمن الناحية الشرعية، 

األغنياء وإعادة منحها إىل الفقراء، فهي أداة مالية مميزة تسمح إبعادة توزيع الدخل بني األفراد يف نفس 
يلها اجملتمع. ابإلضافة إىل ذلك، فهي أداة من أدوات السياسة املالية، خاصة ما تعلق ابإليرادات فتحص

فيات وإنشاء يسمح بتنفيذ نفقات الدولة خاصة ما تعلق ابجلانب االجتماعي التنموي كبناء املدارس واملستش
وتنفق حصيلة الزكاة بني طوائف املستحقني الثمانية بطريقتني مها: التمليك ابلنسبة للفقراء . املشاريع املصغرة

الغارمني ستحقني اآلخرين، أي يف الرقاب و يف مصاحل املالصرف املؤلفة قلوهبم، و واملساكني والعاملني عليها و 
 ويف سبيل هللا وابن السبيل.

 هيئات الرقابة الشرعية. 4.2
يعترب وجود هيئات شرعية ملراقبة التعامالت املالية والتجارية أمرا مهما يف تركيبة النظام املايل اإلسالمي، 

 الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي. هذا ابتفاق مجيع االقتصاديني و و 
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صارف تدخل يف سياسة البنوك واملالاإلمام أنه جيب على على حيث يؤكد فؤاد عبد املنعم امحد 
نوع من ، وأن ذلك يتم عن طريق إجياد عن أية معاملة ربوية هابعادإب لتحقيق التنمية االقتصادية، وذلك

بنوك من التوسع يف استثماراهتا ومشاريعها اإلمنائية ألن ذلك ال إىل منع ابإلضافةاملالئم. التنظيم املصريف 
  (94، صفحة 2001)املنعم،  .يعرض أموال املودعني للخطر

جهاز مستقل من يف هذا السياق، تعرف هيئة الرقابة الشرعية حسب عبد الباري مشعل أبهنا: " 
جيوز أن يكون أحد األعضاء من غري الفقهاء على أن يكون من املعامالت، و ء املتخصصني يف فقه الفقها

توجيه نشاطات ، كما تقوم باملتخصصني يف جمال املؤسسات املالية اإلسالمية وله إملام بفقه املعامالت
اها تكون فتاو مبادئ الشريعة اإلسالمية، و يها للتأكد من التزامها أبحكام و املؤسسة ومراقبتها واإلشراف عل

 (129، صفحة 2015)مشعل،   " قراراهتا ملزمة للمؤسسةو 
التدقيق الشرعي ظيفيت الفتوى و يتضح أن املعايري املهنية أسندت هليئة الرقابة الشرعية )اخلاصة( و و 

عدم ثبات املعايري الشرعية و  ، عدم استقاللية التدقيق الشرعي: كخماطرعدة اخلارجي، وهذا قد يؤدي إىل 
 (136، صفحة 2015)مشعل،  ؤسسة أو على مستوى املنتج الواحد.على مستوى امل

 اجلزائراملايل اإلسالمي يف النظام  تطبيقوآفاق واقع التطبيقي: اجلانب  . 3
 النظام املايل اجلزائري. 1.3

يتكون النظام املايل اجلزائري، وعلى غرار العديد من األنظمة املالية التقليدية، يتكون من ثالث هيئات 
تضم املؤسسات املالية  ثالتأمني. حيرئيسية: املؤسسات املالية والبنكية، البورصة والسوق املالية، ومؤسسات 

اجلهاز املصريف، وكذا البنوك العمومية  والبنكية كل من: البنك املركزي، وهو بنك الدولة ويقع على رأس
واخلاصة، ابإلضافة للمؤسسات املالية وفروعها األجنبية. أما البورصة والسوق املايل، فيعتربان غري نشطني 

أخريا جند و  وفعالني وذلك نظرا لطبيعة النظام، والذي كما أسلفنا، أنه نظام يعتمد على اقتصاد املديونية.
 ترافق النشاط املايل واالقتصادي يف اجلزائر. اليتشركات التأمني، و 

 اجلهاز املصريف اجلزائري. 1.1.3
يقع على رأس اجلهاز املصريف اجلزائري ما يعرف بـ " بنك اجلزائر "، ويضم كال من اإلدارة العامة، 
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واملالية، سواء جملس النقد والقرض، واللجنة املصرفية. ابإلضافة إىل جمموعة متنوعة من املؤسسات النقدية 
 العمومية منها أو اخلاصة، ومنها كذلك ما هي مؤسسات خمتلطة ومنها ما هي على شكل فروع.

ميارس البنك املركزي عدة مهام إىل جانب املهمة الرئيسية، أال وهي إصدار النقود، حيث يقدم هذا و 
 زائرية.االعتماد للبنوك األجنبية من أجل ممارسة نشاطها داخل السوق املصرفية اجل

الذي يسهر على أتطري عمليات االئتمان، وكذا تنظيم القرض و إىل جانب ذلك، جند جملس النقد و 
 عملية اإلصدار النقدي، ابإلضافة إىل الفصل بني الدائرة النقدية واحلقيقية.

متارس البنوك التجارية مهمة مجع واستقبال الودائع من اجلمهور وإعادة إقراضها، أما املؤسسات 
 الية، فإهنا متارس الصريفة لكن دون استقبال الودائع، بل تعتمد على رأمساهلا اخلاص بصفة رئيسية.امل

 قطاع التأمني يف اجلزائر. 2.1.3
يتشكل قطاع التأمينات يف اجلزائر من وزارة املالية واليت متنح االعتماد للشركات الراغبة يف النشاط يف 

وصايتها أيضا: اجمللس الوطين للتأمينات، والذي يهتم مبراقبة السوق ودراسة السوق اجلزائرية. كما يعمل حتت 
التابعة بدورها لوزارة املالية، حيث تقوم بضمان الرقابة خاطر و التسعري. ابإلضافة إىل اهليئة املركزية إلدارة امل

وىل مراقبة مدى التزام املستمرة لألخطار حمل التأمني. وجند أيضا، جلنة اإلشراف على التأمينات، واليت تت
شركات ووسطاء التأمني املعتمدين ابألحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة ابلتأمني وإعادة التأمني. يف حني 
يقوم صندوق ضمان املؤمن هلم بتحمل عجز شركات التأمني. دون أن ننسى طبعا خمتلف الشركات العمومية 

 شركة. 16ها حوايل واخلاصة النشطة يف السوق واليت بلغها جممل
من حصة السوق، يف حني يبقى القطاع  % 80تسيطر الشركات العمومية للتأمني على ما يقارب 

. فبالرغم من فتح وزارة املالية جملال االستثمار األجنيب يف قطاع التأمني، إال أن % 20اخلاص ممثال فقط بـ 
عامليا حبصة قدرها  68التأمني اجلزائري املرتبة نسبة التمثيل تبقى ضعيفة من انحية األداء. يف حني، حيتل 

من سوق التأمني اإلفريقية،  % 1.3إفريقيا حبصة قدرها  7املرتبة من سوق التأمني العاملية، و  % 0.016
مليون  900من السوق العاملية للتأمينات مع حجم سكاين يقدر بـ  % 1.1و ميثل التأمني يف إفريقيا 

)غريب، ماذا تعرف عن هذه  من التأمني يف القارة. % 82قيا اليت متثل وحدها نسمة، ابستثناء جنوب إفري
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 (239، صفحة 2016املصارف، 
 بورصة اجلزائر. 3.1.3

عاملني يعرف ابلبورصة فقط، حيث أهنا تضم عدد قليل من املت فيمايتمثل السوق املايل يف اجلزائر 
يرجع ذلك إىل طبيعة النظام املايل اجلزائري، والذي كما أسلفنا، هو نظام مرتبط واملاليني. و االقتصاديني 

 ابقتصادايت املديونية وليس اقتصادايت األسواق املالية.
، لتشهد ارتفاعا 2010إىل غاية سنة  2006من سنة شبه استقرار قيمة الرمسلة هذا وعرفت 

يار دج. يف مقابل ذلك، ميثل معدل الرمسلة نسبة إىل الناتج مل 15وتصل إىل حوايل  2011حمسوسا سنة 
 هي نسبة تكاد تكون معدومة.، و % 0.1الداخلي اخلام، حيث وصلت يف نفس السنة إىل 

 تطبيقات النظام املايل اإلسالمي يف اجلزائر. 2.3
 اخلاص ابملالية التشاركية 02-18النظام رقم . 1.2.3

، املتضمن قواعد ممارسة 2018نوفمرب  4املؤرخ يف  02-18قم قام بنك اجلزائر إبصدار نظام ر 
حبيث: "تعد عمليات رف املصارف واملؤسسات التقليدية. العمليات املصرفية املتعلقة ابلصريفة التشاركية من ط

مصرفية متعلقة ابلصريفة التشاركية، كل العمليات اليت تقوم هبا املصارف واملؤسسات املالية اليت تندرج ضمن 
املتعلق و  2003أوت  26املؤرخ يف  11-03م من األمر رق 69إىل  66فئات العمليات املذكورة يف املواد 

ابلنقد والقرض، املعدل واملتمم، واملتمثلة يف عمليات تلقي األموال وعمليات توظيف األموال وعمليات 
ه العمليات على اخلصوص التمويل واالستثمار اليت ال يرتتب عنها حتصيل أو تسديد الفوائد. وختص هذ

فئات املنتجات اآلتية: املراحبة، املشاركة، املضاربة، اإلجارة، االستصناع، السلم، وكذا الودائع يف حساابت 
 8املؤرخ يف  01-13من النظام رقم  3ختضع منتجات الصريفة التشاركية هذه ألحكام املادة و االستثمار. 

)اجلزائر،  ابلشروط البنكية املطبقة على العمليات املصرفية "الذي حيدد القواعد املتعلقة  2013أفريل 
 .(3، صفحة 2018

ودائع أما فيما خيص حساابت الودائع وحساابت االستثمار، فقد ضبطها بنك اجلزائر أبن ختضع 
 2003أوت  26املؤرخ يف  11-03م األموال املتلقاة من طرف "شباك املالية التشاركية" ألحكام األمر رق
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واملذكور أعاله، ابستثناء الودائع يف حساابت االستثمار اليت ختضع التفاق مكتوب مربم مع الزبون، جييز 
عمليات " شباك املالية التشاركية " اليت يوافق املصرف على يف حمفظة مشاريع و للمصرف أن يستثمر ودائعه 

. يف املقابل، فإن قيام املصرف ابستثمار الودائع قد ينتج عنه إما حالة (4، صفحة 2018)اجلزائر، متويلها 
 ربح أو خسارة، على أن حيصل املودعون على نسبة من األرابح، مع حتمل اخلسائر أيضا إن وجدت.

 اجمللس اإلسالمي األعلى. 2.2.3
 171استشارية لدى رئيس اجلمهورية، أنشئ مبوجب املادة هيئة هو: "  اجمللس اإلسالمي األعلى

، وابعتباره مؤسسة وطنية مرجعية يف كل املسائل املتصلة ابإلسالم، فإنه يعمل على 1996من دستور 
تشجيع وترقية كل جمهودات التفكري واالجتهاد من أجل إبراز األسس احلقيقية لإلسالم من تسامح وتفتح 

  (45، صفحة 2017)األعلى،  ." عله يف مأمن من احلزازات والصراعات السياسيةعلى التقدم واحلداثة وج
أما  .( منهم الرئيس15من الدستور، يتشكل اجمللس من مخسة عشر عضوا ) 196طبقا ألحكام املادة و 

إىل جانب ذلك،  بقية األعضاء فهم من النخبة، وتضم: مفكرين، اقتصاديني، فقهاء وأساتذة جامعيني.
مستقل، حيث يضم أمانة عامة تعىن بتسيري خمتلف املديرايت التابعة وفر اجمللس على هيكل إداري خاص و يت

 .واإلعالمهلا، ابإلضافة إىل جلان متخصصة تتكفل مبهمة اإلفتاء، الرتبية 
 املصارف اإلسالمية. 3.2.3

 بنك الربكة اجلزائريأ. 
،  1991 ماي 20  خاص(. أنشأ يفبنك الربكة اجلزائري هو أول مصرف برأس مال خمتلط )عام و 

أنشطته املصرفية بصفة فعلية خالل شهر سبتمرب  أدج، بد 500.000.000برأس مال اجتماعي قدره 
بنك الفالحة والتنمية الريفية )اجلزائر( وشركة دلة الربكة )السعودية(. مسري املسامهون يف رأمساله هم . 1991

، وهو مرخص القرضاملتعلق ابلنقد و  1990أبريل  14 املؤرخ يف 90/10مبوجب أحكام القانون رقم 
)اجلزائري،  ة.ابلقيام جبميع األعمال املصرفية، التمويل واالستثمار، وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية السمح

  (36، صفحة 2015
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 ابملليون دج() 2015و 2014: بيان تطورات بنك الربكة اجلزائري بني سنيت 3الشكل 
 
 
 
 
 
 

 .10، ص 2016، بنك الربكة اجلزائري: املصدر

 بنك السالم اجلزائرب. 
اجلزائرية، ووفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية يف يعترب مصرف السالم بنك مشويل يعمل طبقا للقوانني 

، 2008كافة تعامالته. حيث أنه نتيجة للتعاون اجلزائري اخلليجي، أين مت اعتماده من قبل بنك اجلزائر سنة 
ل وفق إسرتاتيجية واضحة تتماشى ليبدأ مزاولة نشاطه مستهدفا تقدمي خدمات مصرفية مبتكرة. كما يعم

تصادية يف مجيع املرافق احليوية ابجلزائر، وذلك من خالل تقدمي خدمات مصرفية عصرية متطلبات التنمية االقو 
تنبع من املبادئ والقيم األصلية الراسخة لدى الشعب اجلزائري، بغية تلبية حاجيات السوق، واملتعاملني، 

، 2016)السالم،  د.واملستثمرين، وتضبط معامالته هيئة شرعية تتكون من كبار العلماء يف الشريعة واالقتصا
  (16صفحة 

ك ل، وذ2017حسب اجلدول أدانه، فإن بنك السالم قد حقق تطورا كبريا يف حجم األصول سنة 
، أي معدل منو أبكثر من 2013مليون دج سنة  40مليون دج، مقارنة بـ  85.000بوصوله إىل حوايل 

 .% 57حمققة  2016، يف حني عرفت نسبة املصاريف إىل اإليرادات أعلى نسبة هلا سنة % 100
 2017 -2013: مؤشرات النشاط لبنك السالم اجلزائر خالل الفرتة 1اجلدول 

 2017 2016 2015 2014 2013 الوحدة: مليون دج

 3.990 2.769 2.214 2.859 4.022 صايف اإليرادات التشغيلية

 1.181 1.080 301 1.383 1.267 الصافيةالنتيجة 
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 .6ص ، 2018: بنك السالم،املصدر

 "سالمة"شركة التأمني التكافلي . 4.2.3
، هي إحدى الفروع التابعة 2006حتصلت شركة سالمة للتأمينات عل اعتمادها من وزارة املالية سنة 

للشركة العربية اإلسالمية للتأمني " إايك " اإلماراتية ومقرها السعودية، وتعترب حاليا الشركة الوحيدة من بني 
ت التأمني التكافلي. يف املقابل جنحت شركات التأمني املوجودة يف السوق اجلزائرية اليت تنفرد بعرض خدما

 من سوق التأمينات يف اجلزائر. % 3الشركة يف حتقيق نتائج إجيابية استحواذ حوايل 
، حيث يالحظ أن شركة سالمة 2009فيما يلي، جدول يلخص أهم نشاطات الشركة خالل سنة و 

سوق. على حصة معتربة من الحققت تطورا هاما يف جمال اخلدمات، ومتكنت يف ظرف وجيز من االستحواذ 
 كذا العمالء جد معتربة.يف حني تبقى شبكة التوزيع و 

 2009: ملخص ألهم إجنازات شركة سالمة للتأمينات خالل سنة 2اجلدول 
 اإلجنازات نوع النشاط

 رأس املال
مليار  2مليار دج كخطوة أوىل قبل رفعه جمددا إىل  1مليون دج إىل  550رفع رأس املال من 

 .2010خالل دج 

 حمفظة العمالء
مؤسسات ) صغرية زبوان من أفراد، وشركات و  317.000شبكة عمالء الشركة تتجاوز 

 جمموعات صناعية.ومتوسطة (، و 
 مديرايت جهوية. 4نقطة بيع ملنتجات الشركة ابإلضافة ألربع  150شبكة جتارية تتوافر على  شبكة التوزيع
 ، من حيث رقم األعمال.% 3 السوق اجلزائرية حصة ال تقل عن متتلك شركة سالمة يف احلصة السوقية

 التصنيف
تعترب شركة سالمة للتأمني الشركة اجلزائرية الوحيدة يف جمال التأمينات املسجلة يف سوق ديب 
لألوراق املالية، حتت مظلة الشركة العربية للتأمني وإعادة التأمني " إايك " املصنفة يف مستوى 

 .Standard & Poor’sئة التصنيف الدولية جيد من قبل هي
 .245ص  ،2015: عبد احلليم غريب، املصدر

 85.775 53.104 40.575 36.309 39.551 إمجايل األصول

 16.563 15.381 14.301 14.000 12.617 حقوق املسامهني

 % 46 % 57 % 50 % 42 % 33 نسبة املصاريف إىل اإليرادات
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 والوقفمؤسسات الزكاة . 5.2.3
 صندوق الزكاةأ. 

صندوق الزكاة أبنه " مؤسسة دينية اجتماعية تعمل األوقاف يف اجلزائر وزارة الشؤون الدينية و رف تع 
القانون املنظم ملؤسسة حتت إشراف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، واليت تضمن له التغطية القانونية بناء على 

يتشكل الصندوق من ثالث مستوايت تنظيمية هي: اللجنة القاعدية، اللجنة الوالئية، اللجنة املسجد، و 
قامت اجلزائر إبنشاء صندوق الزكاة ألول مرة سنة . هذا و (12، صفحة 2015)األوقاف، الوطنية. " 

، وأسندت مهام تسيريه لوزارة الشؤون الدينية، وذلك على اعتبار أن الزكاة مؤسسة شرعية أكثر منها 2002
 اجلزائر للتكفل مبؤسسات الزكاة.اقتصادية، كما أنه ال توجد منظومة مالية إسالمية يف 

، انطلق صندوق الزكاة يف مجع نصيب من األموال اليت دار عليها احلول مبعدل حتدده 2003يف سنة 
وزارة الشؤون الدينية كل سنة، ويقصد ابحلول السنة، أي كل األموال اليت مر عليها سنة كاملة وهي يف حالة 

ها من صاحب املال ووضعها يف الصندوق ومن مث إعادة توزيعها اكتناز، فتطبق عليها نسبة مئوية يتم أخذ
احلصيلة خبلق مشاريع استثمارية لفائدة الطبقة الفقرية واملتوسطة، على هذه تسمح يف حني  على املستحقني.

، حبيث يصبح مزكيا بدوره، أي يقدم زكاة أمواله، وهكذا يربز بعد أن يصبح صاحب املشروع منتجا فيما
التنموي للزكاة، فباإلضافة إىل دورها املايل املتمثل يف مجع املوارد املالية وإعادة توزيعها، فإنه يساهم يف الدور 

 .خلق الثروة وتوفري مناصب عمل، وكذا زايدة حجم النشاط االقتصادي
 2009 -2003: احلصيلة الوطنية لزكاة األموال واملشاريع املفتوحة يف اجلزائر خالل الفرتة 3اجلدول 
 عدد املشاريع املفتوحة احلصيلة الوطنية )دج( السنة
2003 118.158.269.35 / 

2004 200.527.635.50 256 

2005 367.187.942.79 466 

2006 483.584.931.29 857 

2007 478.922.597.02 1147 

2008 427.179.898.29 800 

2009 614.000.000.00 1200 

 .13، ص2017، واألوقافوزارة الشؤون الدينية : املصدر
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 مشاريع الوقفب. 
يعترب الوقف يف اجلزائر من مهام وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، حيث تسهر هذه األخرية على تعزيز 
مكانته كأداة هامة للقضاء على البطالة والفقر من جهة، وكذا تعزيز مبادئ التمويل اخلريي والذي يقوم على 

بصفة دائمة حتيني األمالك الوقفية يف اجلزائر يف هذا السياق، يتم و الرحبية املشرتكة جلميع فئات اجملتمع. و 
 وتدعيمها ابألطر القانونية الالزمة لذلك.

تعترب تقنية االستثمار من األمور الضرورية لنشر مبادئ الوقف، حيث أن زايدة االستثمار يشجع 
العقارات وغريها خلدمة اجملتمع واالقتصاد. يف هذا اإلطار، عملت الوزارة على وقف املزيد من األراضي و 

 2001ماي  22املؤرخ يف  07/01مبوجب القانون رقم  10/91الوصية على تعديل قانون األوقاف رقم 
وذلك لفتح اجملال لتنمية واستثمار األمالك الوقفية سواء بتمويل ذايت من حساب األوقاف، أو بتمويل وطين 

 طريق حتويل األموال اجملمعة إىل استثمارات منتجة ابستعمال خمتلف أساليب التوظيف احلديثة. عن
 (17، صفحة 2015)األوقاف، 

 وكنتيجة لذلك، قامت نفس الوزارة ابإلشراف على إطالق برامج استثمارية ومشاريع يف هذا السياق:
  2009 -2003خالل الفرتة  الوقفية يف اجلزائر: املشاريع 4اجلدول 

 اخلصائص املشروع

 ثقايف بوهرانمركز جتاري و 
يشمل املشروع على أربعني غرفة، طرف مستثمر خاص على أرض وقفية، و يتم متويله من 

 .% 90مركز جتاري، مركز ثقايف إسالمي، موقف للسيارات وبلغت نسبة االجناز 
حمال جتاراي بوالية  42

 تيارت
يدخل هذا املشروع يف إطار عملية استغالل اجليوب العقارية الواقعة ابحمليط العمراين بكل 

 الوالايت ولصاحل فئة الشباب، وقد مت متويله من صندوق األوقاف.

مشاريع استثمارية 
 بسيدي حيىي والية اجلزائر

طرف مستثمرين خواص  تتمثل يف إجناز مراكز جتارية وإدارية على أرض وقفية ممولة كلها من
 بصيغة االمتياز مقابل مبالغ مالية قدرها اخلبري العقاري املعتمد املختص.

 
مشروع استثماري حبي 

 الكرام والية اجلزائر
حمال جتاراي، عيادة متعددة التخصصات، فندق، بنك، دار  170مسكن،  150مسجد، 

 األيتام، زايدة على املساحات اخلضراء.
مواطنا والدراسة جارية بغرض توسعته  40سيارة مسح بتشغيل  30أشهر بـ  08انطلق منذ  شركة طاكسي وقف
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 لوالايت أخرى.
 .23، ص 2017وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، : املصدر

 :اخلامتة. 4
أفرزت خمتلف الدراسات واألحباث احلديثة إىل أن النظام املايل اإلسالمي أصبح أمرا واقعا، حبيث 

حد كبري النظام املايل التقليدي من انحية الوظائف، يف حني خيتلف معه يف املبادئ وأساليب حياكي إىل 
يستحوذ على حصص كبرية من السوق املالية واملصرفية سواء على املستوى احمللي أنه ينافس و التمويل، بل و 

سمح له ابالنتشار والتوسع، أو الدويل. يتمتع هذا النظام املوافق للشريعة مبؤسسات مالية وقوانني تشريعية ت
 انهيك عن الطلب املسجل على منتجات التمويل اإلسالمي.

 السياق توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: ويف هذا
ام املشاركة يف تبلور نظام مايل جديد ال يعتمد على سعر الفائدة يف تعامالته، بل يعتمد على نظ -

 األرابح واخلسائر؛
 ة األدوات وليس من انحية املبادئ؛اإلسالمي لنظريه التقليدي من انحيحماكاة النظام املايل  -
تشكل املصارف اإلسالمية أهم ركن يف النظام املايل اإلسالمي، وحتقق هذه األخرية أرقاما ومؤشرات  -

 خيص األرابح واالستثمارات؛ فيما جيدة
دا يف ذلك على الصكوك تطور السوق املايل اإلسالمي بشقيه السوق النقدي وسوق البورصة، معتم -

 بديل لألوراق املالية التقليدية؛اإلسالمية كمخرج و 
ظهور مؤسسات وهيئات مكملة للنظام املايل اإلسالمي أمهها: مؤسسات الزكاة والوقف، واليت  -

 ها هبدف غري رحبي، وإمنا اجتماعي؛تعتمد على مجع املوارد املالية وإعادة توزيع
مبا يعرف هبيئات الرقابة الشرعية واليت تتكفل مبراقبة العمليات املالية  يتميز النظام املايل اإلسالمي -

 قها مع تعاليم الشريعة اإلسالمية؛والتجارية، ومدى تطاب
تتوفر اجلزائر على كامل املؤهالت لتستقطب املالية اإلسالمية، وما يعزز هذا الطرح هو النجاح  -

 ف املصارف اإلسالمية العاملة فيه؛احملقق من طر 
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اإلسالمية من أجل السماح سعي السلطات النقدية واملالية إىل تبين قوانني وتشريعات خاصة ابملالية  -
 نظام املايل اإلسالمي يف اجلزائر؛بلورة البتطور و 

نقرتح  وعليه فإننا،  أداء النظام املايل اإلسالميومع كل هذه النتائج احملققة، فإنه البد من حتسني
 التوصيات التالية:

 تلف املؤسسات املالية اإلسالمية؛تفعيل مبادئ احلوكمة يف تسيري خم -
 فروضة عليها من اجلهات احلكومية؛استقاللية هيئات الرقابة الشرعية حىت ال تتأثر ابلضغوط امل  -
يتوافق مع طبيعة فتح خمابر وورشات تكوين يف املالية اإلسالمية من أجل مواكبة الطلب املتزايد مبا  -

 لدول؛اقتصادايت ا
إصدار قوانني خاصة ابملصارف اإلسالمية ابلنسبة للدول اليت تتبىن النظام املايل جزئيا أو ابملوازاة  -

 .وجود الشفافية واملنافسة العادلةمع وجود نظام مايل تقليدي، وذلك حىت تسمح ب
 . قائمة املراجع:5

Khaled Al Aboodi ( .2017 .) China: Forging the next phase of growth .Jeddah, Saudi 

Arabia: Islamic Corporation for the Development of the Private Sector 

(ICD.)Thomson Reuters (. تقرير واقع االقتصاد اإلسالمي. 2017. )  
صريف: التجربة (. دور آليات التمويل اإلسالمي يف رفع الكفاءة التمويلية للنظام امل2017ابتسام ساعد. )

املاليزية منوذجا. رسالة دكتوراه. اجلزائر: كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة 
 بسكرة.

(. مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي و أدواته : مدخل مايل معاصر، جامعة 2014أمحد طه العجلوين. )
 جامعة القصيم، بريدة.القصيم، بريدة، ال. اململكة العربية السعودية: 

(. البنوك اإلسالمية و دورها يف تنمية اقتصادايت املغرب 1990املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب. )
(. اململكة العربية السعودية: البنك اإلسالمي 396املغرب )صفحة  -34العريب. وقائع ندوة رقم 

 للتنمية،.
 اجلزائر.(. التقرير السنوي. 2015بنك الربكة اجلزائري. )
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، املتضمن قواعد 2018نوفمرب  4املؤرخ يف  02-18من نظام رقم  02(. ملادة 2018بنك اجلزائر. )
ممارسة العمليات املصرفية املتعلقة ابلصريفة التشاركية من طرف املصارف و املؤسسات التقليدية،. 

 اجلزائر.
 (. التقرير السنوي. اجلزائر.2016بنك السالم. )

 (. اهليكل التنظيمي. اجلزائر.2017اإلسالمي األعلى. )تقرير اجمللس 
(. املصارف اإلسالمية : أداءها املايل و أثرها يف سوق األوراق املالية. 2011حيدر يونس املوسوي. )

 األردن: دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع.
 ستقبلية. سوراي.(. تطور صناعة التأمني التكافلي و آفاقها امل2014سامر مظهر قنطقجي. )

(. التمويل االقتصادي، مقاربة بني املالية الوضعية و البديلة، مذكرة ماجستري. اجلزائر: 2013سعاد رزقي. )
 كلية العلوم االقتصادية، علوم التسيري و العلوم التجارية، جامعة وهران.

إلسالمية. مؤمتر اهليئات (. اإلطار العام املتكامل حلوكمة الصناعة املالية ا2015عبد الباري مشعل. )
 مارس . هيئة احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية. 23-22الشرعية الرابع عشر، 

(. )(، مصادر و استخدامات األموال يف البنوك اإلسالمية: على ضوء 2013عبد احلليم عمار غريب. )
 ء العاملية للنشر و التوزيع و الرتمجة.جتربتها املصرفية و احملاسبية. سوراي: جمموعة دار أيب الفدا

(. ماذا تعرف عن هذه املصارف. سوراي: جمموعة دار أيب الفداء العاملية 2016عبد احلليم عمار غريب. )
 للنشر و التوزيع و الرتمجة.

رقم (. دور املصارف اإلسالمية يف تعبئة املوارد املالية للتنمية. وقائع ندوة 1990عبد الرمحن يسري امحد. )
(. املعهد 129البنوك اإلسالمية و دورها يف تنمية اقتصادايت املغرب العريب )صفحة  - 34

 اإلسالمي للبحوث و التدريب، البنك اإلسالمي للتنمية.
(. النظام املايل اإلسالمي : دراسة مقارنة. اإلسكندرية: مؤسسة الثقافة 2006عوف حممد الكفراوي. )

 اجلامعية.
(. السياسة الشرعية و عالقتها ابلتنمية االقتصادية و تطبيقاهتا املعاصرة . 2001محد. )فؤاد عبد املنعم ا
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 اململكة العربية السعودية: املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة.
لرجوع إىل (. التأمني التكافلي كحل ملشكلة غياب ثقافة التأمني يف الوطن العريب: اب2011كمال رزيق. )

حالة اجلزائر. ندوة حول: مؤسسات التأمني التكافلي و التأمني التقليدي بني األسس النظرية و 
 التجربة التطبيقية. اجلزائر: جامعة سطيف.

، املتضمن قواعد ممارسة العمليات املصرفية 2018نوفمرب  4املؤرخ يف  02-18من نظام رقم  02ملادة 
 من طرف املصارف و املؤسسات التقليدية، بنك اجلزائر. )بال اتريخ(.املتعلقة ابلصريفة التشاركية 

(. نظام الوقف يف التطبيق املعاصر: مناذج خمتارة من جتارب الدول و اجملتمعات 2008حممود أمحد مهدي. )
 اإلسالمية. جدة: ملعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب.

عامالت و عمليات املصارف اإلسالمية. األردن: (. الشامل يف م2007حممود عبد الكرمي امحد إرشيد. )
 دار النفائس للنشر و التوزيع.

 (. تقرير سنوي. اجلزائر.2015وزارة الشؤون الدينية و األوقاف. )
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 :ملخص
يف اجلزائر يف ضوء  ISOهتدف هذه الورقة البحثية إىل حتليل مستوى تطبيق مواصفات اجلودة والبيئة 

االجتاهات العاملية؛ إذ تبني وجود انتشار واسع هلذه املواصفات يف شىت أحناء العامل، إىل جانب تزايد عدد 
ا خاصة يف االقتصادايت املمنوحة واتساع عدد املؤسسات املعتمدة هل ISO14001وISO9001شهادات 
 املتقدمة. 

هذه املواصفات يف اجلزائر مقارنة مع بداية انتشارها على هذه الدراسة أتخر انتشار نتائج أبرزت  وقد
 مستوى بعض الدول، نظرا للتوجه الضعيف حنو اعتماد هذه املواصفات يف املؤسسات اجلزائرية.

؛ بيئة األعمال ISO14001؛ ISO9001؛ ISOاجلودة والبيئة؛ مواصفات  أنظمة :يةكلمات مفتاح
 اجلزائرية.

 .JEL :M 10 ،M 21اتتصنيف

Abstract: 

This paperaims to analyze the level of application of ISO quality and 

environment systems in Algeria in the light of global trends ;There has been 

a widespread presence of these standards a round the world, Along with an  
__________________________________________ 
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Increasing number of ISO9001 and ISO14001 certificates granted and 

the number of accredited organizations, especially in advanced economies. 

On the other hand, this study explained the delay in the spread of these 

specifications in Algeria compared to the beginning of their spread in some 

countries, due to the weak tendency to wards adopting these specifications in 

Algerian organisations. 

Keywords: Quality and Environment Systems; ISO standards; ISO9001; 

ISO14001; Algerian Business Environment. 

Jel Classification Codes:M10, M21. 

 مقدمة:  .1
واصفات سلسلة م يف مستوى أحناء العامل منذ ظهورISOلقد تطور استخدام املواصفات العاملية 

. ISO، وهي أوىل أشكال املواصفات ذات البعد العاملي الصادرة عن منظمة 1987سنة ISO9000جلودة ا
(، أمن ISO14000تشمل جماالت خمتلفة مثل البيئة ) األخرى، واليتشكال األتلتها جمموعة متنوعة من 

لتطور املفاهيم اإلدارية وجماالت ....إخل، وذلك تبعا (ISO22000) (، الغذاءISO27000املعلومات )
 االهتمام املتنوعة يف بيئات األعمال الغربية.

إال أهنا اعتمدت من  ،يف الدول األوروبية صفات قد ظهرت وطبقت بدايةوابلرغم من أن هذه املوا
رير خاصة يف ظل انفتاح معظم االقتصادايت والتوجه حنو حت املؤسسات يف شىت أحناء العامل، نقبل العديد م

التجارة البينية؛ إذ أصبح االحتكام إىل املعايري واملواصفات ضرورة حتمية ال مفر بسبب إلغاء القيود اجلمركية، 
فتوجهت املؤسسات إىل اعتماد أنظمة  ،وأصبحت حركة املنتجات مرهونة مبدى قبوهلا يف األسواق اخلارجية

 دخول األسواق األجنبية. وأتشرية لللتميز  ة وأسلوبتنافسي كأداةاجلودة العاملية  
نظرا حلداثة اإلصالحات االقتصادية  ISOوتعترب اجلزائر حديثة العهد ابعتماد املواصفات العاملية 

االرتقاء مبستوى كان من الضروري فومن هذا املنظور،  .مع خيار اقتصاد السوق 1989بدأت منذ عام واليت 
وذلك من خالل حتديث نظم تسيرييها مبا يتطابق مع  ،اجلزائريةاجلودة يف املنتجات اليت تقدمها املؤسسات 

التزاماهتا البيئية يف أعقاب خمتلف املؤمترات اجلزائر تنفذ املواصفات العاملية. ومن جهة أخرى، ضرورة أن 
سات إضافة إىل جتسيد التزام املؤس ،والربوتوكوالت اليت وقعت عليها يف سياق محاية البيئة والتنمية املستدامة
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 طلبات نظم إدارة البيئة.بسلوكها االجيايب اجتاه البيئة من خالل التكيف مع مت
 . إشكالية البحث:1.1

، تربز أمهية اعتماد أنظمة إدارة اجلودة والبيئة اليت تقدمها املنظمة العاملية ما سبقأتسيسا على 
 السؤال التايل:  اإلشكالية من خالل مت طرحفقد وعليه  يف بيئة األعمال اجلزائرية؛ ISOللمواصفات 

 ؟العامليةجتاهات االيف بيئة األعمال اجلزائرية يف ظل ISOجلودة والبيئة ا ما هو واقع تطبيق أنظمة
 . فرضيات البحث:2.1

 لإلجابة عن إشكالية البحث فقد مت اعتماد الفرضية الرئيسية التالية:
 .يف بيئة األعمال اجلزائريةISOالعاملية للجودة والبيئة  األنظمةتطبيق  توجه ضعيف حنو

 . منهج البحث:3.1
اعتمد البحث على املنهج الوصفي والتحليلي؛ وذلك من خالل وصف وحتليل املعطيات اإلحصائية 

، مع االستعانة بربانمج اكسل لتمثيلها وعرضها يف أشكال ISOاخلاصة بتطور استخدام أنظمة اجلودة والبيئة 
 بيانية مناسبة لطبيعة التحليل.

 . أهداف البحث:4.1
 التالية: األهدافيسعى هذا البحث إىل حتقيق 

 ؛ISO14001و ISO9001ة التعرف عل مضمون أنظمة اجلودة والبيئ -
 ؛ملية على مستوى املناطق املختلفةحتليل مستوى انتشار أنظمة اجلودة والبيئة العا -
 ؛يد من الدول يف شىت أحناء العاملإبراز مستوى اعتماد هذه األنظمة لدى العد -
 ؛ نظمة يف بيئة األعمال اجلزائريةالتعرف عل مستوى اعتماد هذه األ -
 يف اجلزائر يف ضوء التوجهات العاملية.ISO14001و ISO9001حتليل مستوى انتشار -
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 :ISO14001و ISO9001ة مضمون أنظمة اجلودة والبيئ.2
 :ISO9001نظام اجلودة . 1.2

بغرض توحيد املواصفات اخلاصة ابملنتجات وتطوير التعاون التقين والصناعي وخمتلف اجملاالت األخرى 
كان أوهلا سلسلة   جمموعة من املواصفات، ISOبني الدول، فقد أصدرت املنظمة العاملية للمواصفات 

، صفحة 2015)بوحرود، ما يلي من األهداف، أبرزهاوذلك بغية حتقيق جمموعة  ISO9000مواصفات 
 :(108، صفحة 2016)أبو الراغب و شاويش، (48

 . تسهيل عملية التبادل الدويل للسلع واخلدمات؛ أ
 . تنمية وتطوير جمموعة مشرتكة من املقاييس يف جماالت الصناعة، اخلدمات، التجارة واالتصاالت؛ ب
 . وضع املعايري واألسس الالزمة ملنح شهادة اجلودة وتشجيع التجارة على املستوى العاملي؛ جـ
 . تعد وسيلة لضمان اجلودة واالرتقاء ابإلنتاج إىل مستوايت أعلى؛ د
 تفاهم ولغة مشرتكة يتم االحتكام إليها؛. هي معيار الهـ
زايدة القدرة التنافسية للمنتجات واخلدمات وذلك للوفاء ابملتطلبات وفقا ألحدث األساليب اإلنتاجية  و.

 والتكنولوجية يف خمتلف اجملاالت؛
محاية املستهلك من خالل مواصفات توضح املعايري الفنية وحتدد مستوايت اجلودة املقبولة واملتعارف  ن.

 عليها دوليا للسلع واخلدمات؛
من أشكال املنافسة غري السعرية، كما  شكال تعكسفهي  ؛على التجارة الدولية املواصفاتتؤثر و 

وقد املطابقة. التجارة الدولية من خالل حتسني ومنو  السوقالتوسع يف أن تزيد من إمكاانت هلا ميكن 
يف  امهم هلا أتثري إجيايب على االقتصاد ولعبت دورا املواصفاتخلصت الدراسات احلديثة يف أورواب إىل أن 

أتثري كبري على االبتكار من خالل احلد من عدم اليقني، مما أدى إىل ختفيف ، كما هلا حتسني إنتاجية العمل
 .(haimowitz & warren, 2019) ة ابالستثمار يف البحث والتطويراملخاطر املرتبط

إن تطور توحيد املواصفات هو استجابة لتطور بيئة األعمال وخاصة البيئة الصناعية، وتتيح هذه 
وهو . (loukil, 2009, p. 42) املواصفات خيارا مجاعيا معقوال لتلبية متطلبات مجيع األطراف املعنية
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أداة سياسة صناعية اسرتاتيجية  كما أنهنشاط ذو أمهية عامة يسهم يف التنمية االقتصادية املستدامة واالبتكار،  
املنظور  ويف هذا الصدد ميكن اإلشارة إىل .متكن اجلهات الفاعلة االقتصادية من احلصول على مزااي تنافسية

االسرتاتيجي الستخدام املواصفات ابلنسبة للبلدان النامية للتغلب عل القيود التجارية وحتقيق زايدة يف 
 : (UNIDO, 2019) الصادرات وذلك وفقا لألبعاد الثالثة الرئيسية التالية

 ؛درة التنافسية للتصنيعالتنافس: إزالة القيود على جانب العرض وتطوير القبعد  -
 ؛تطوير وضمان توافق املنتج مع املتطلبات الفنية ومتطلبات السوق املطابقة:بعد  -
 .: تعزيز التكامل مع األسواق والربط هبابعد التكامل -

، 1994تعديل :عدة تعديالت ISO9000، عرفت سلسلة مواصفات 1987ومنذ ظهورها سنة 
. حبيث حتدد نظام اجلودة يف املواصفة 2015خر تعديل سنة آو  ،2008، تعديل سنة 2000تعديل سنة 
ISO9001 فمجال اجلودة ليس اثبت ويتغري بشكل مستمر عرب الزمن، كنتيجة لتطورات األوضاع .

االقتصادية وتطور األسواق، املنتجات واخلدمات، متطلبات املتعاملني والعمالء، إىل جانب البحث عن 
نضج  ىن هذا اجملال يكون أقل أو أكثر اتساعا وذلك اعتمادا على مستو حتسني األداء. ولإلشارة فإ

 .bazinet, nissan, & reilhac, 2015, pp)املنظمات وتطور أسواقها، واألمهية املعطاة للجودة
2-3). 

العديد من املنظمات  من أحدث األساليب اإلدارية املنتهجة لدى ISO9001ويعترب نظام اجلودة 
توجيه ومراقبة ب"نظام لإلدارة يسمح  يوصف أبنهو  ،يف إطار سعيها للتميز والتوسع يف األسواق اخلارجية

وجيب أن يعمل بطريقة تعطي الثقة أبن :  .(belghache, 2017, p. 88) ما بداللة اجلودة" مؤسسة
النظام مفهوم وفعال، املنتجات واخلدمات فعال تليب متطلبات الزابئن بشكل جيد، وإعطاء أولوية للوقاية 

 .(durand, 2016, p. 77) من املشاكل بدال من اكتشافها بعد ظهورها
 :ISO 14001نظام اإلدارة البيئية .2.2

نظمات لتدعيم وأتكيد التزامها ابملسؤولية املتعترب اإلدارة البيئية منهجا حديثا تنتهجه العديد من 
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مطالبة مبراعاة التوجه األخالقي الذي يرتبط إبنتاج  هيف ،البيئية والتقيد بضوابط االنتاج الصديق للبيئة
 .(544، صفحة 2014)العنزي، منتجات غري ضارة ابلبيئة وابلصحة العامة للمواطنني

تكاليفها والتحكم يف خماطرها،  بضبطتسمح هلا  للمؤسسة؛ إذالعديد من املزااي اإلدارة البيئية  وتقدم
القدرة لتعزيز االبتكار وحتسني منتجاهتا. وابلتايل، فإن اإلدارة البيئية هي فرصة للتمييز وعامل  وتقودها إىل

 .(mebarki, 2013, p. 77)التنافسية يف املستقبل
كخطوة متقدمة   ISO14000واستجابة للضغوط البيئية املتزايدة، جاءت سلسلة املواصفات 

وفر قليمية، كما مع الضوابط البيئية احمللية واإل لالرتقاء ابألداء البيئي للمؤسسات، مما ميكنها من التكيف
)العمادي، بيئة عادلة للتنافس بني املنتجات املتوافقة مع البيئة واملنتجات الضارة بيئيا يف السوق العاملية

بنظام اجلودة  ISO9001العامليعلى ربط نظام اجلودة ISOنظمةمولقد عملت .(93، صفحة 2011
 :(444، صفحة 2018)سليمان، األهداف أبرزهاتحقيق جملموعة من ل  ISO14001البيئية 

 إنشاء مدخل شامل إلدارة البيئة متطابق مع نظام إدارة اجلودة ابملؤسسة؛ أ.
 تعزيز قدرات املؤسسات لتنفيذ التحسينات يف األداء البيئي والقدرة على قياسها؛ ب.
 اجلمركية املرتبطة هبذا اجملال.إزالة العوائق التجارية غري  جـ.

 وتنفيذ تطوير إىل يسعى املؤسسة يف اإلدارة نظام من جزءهو "ISO14001نظام اجلودة البيئية إن 
معرتف  نظامهو و  (83، صفحة 2017)سيد، "فيه تتواجد اليت البيئية مع تفاعلها وإدارة البيئية سياستها

على حتسني أدائها البيئي من خالل استخدام أكثر  املنظماتيساعد و  ،دارة البيئةاإلبه دوليا حيدد متطلبات 
 ,ISO)كفاءة للموارد واحلد من النفاايت، وابلتايل احلصول على ميزة تنافسية وثقة أصحاب املصلحة

قيق ساعد املؤسسة على حتي األنظمة فعالية يف حتقيق أداء بيئي متميزأكثر بني من يعترب كما   ،(2018
كما تتضمن جانبا أخالقيا أساسه املبدأ التطوعي حلماية البيئة واحملافظة عليها،   كفاءة األداء البيئي ذاتيا،

بيال انجحا وهو بذلك ميثل سوفق منظور استدامة املناقع البيئية املتحققة من الطبيعة.  اسرتاتيجيوهلا بعد 
 الستدامة فعاليات املؤسسة وجتسيد املسؤولية البيئية هلا.
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 على مستوى املناطق املختلفة:ISOأنظمة اجلودة والبيئة العاملية  واقع.3
 :ISO9001ابلنسبة لنظام إدارة اجلودة . 1.3

 وخاصة يف االقتصادايت املتطورة ،متزايدة ISO9001إن التوجهات العاملية لتطبيق نظام اجلودة 
 :التاليني ح ذلك من خالل الشكلنييوميكن توض

 (2017-1998على املستوى العاملي ) ISO 9001: عدد شهادات 1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ISO9001 ،www.iso.org ،(18/01/2019)من إعداد الباحثني اعتمادا على بياانت  املصدر:
 (2017-1998للفرتة ) ISO 9001: عدد الدول املعتمدة لنظام 2الشكل 

 
 

 
 
 
 
 
 

 .ISO9001 ،www.iso.org ،(18/01/2019)من إعداد الباحثني اعتمادا على بياانت  املصدر:
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-1998وذلك خالل الفرتة ) ISO9001نظام اجلودة ات العاملية متزايدة حنو اعتماد إن التوجه

، وجتدر اإلشارة إىل تباين مستوى اعتماد هذا النظام بني 1998( وذلك بنسب متزايدة مقارنة بسنة 2017
 خمتلف األقاليم كما هو موضح يف الشكل التايل:

 2017لسنة  ISO 9001: مستوى اعتماد نظام 3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .ISO9001 ،www.iso.org،(18/01/2019)من إعداد الباحثني اعتمادا على بياانت  املصدر:

، فإن دول شرق آسيا والباسيفيك هي أكثر الدول اعتمادا لنظام اجلودة 2017حسب معطيات و 
ISO9001 حبيث تتصدر الصني قائمة هذه الدول بــــــ شهادة 1058504شهادة من أصل  513742بــــــ ،

أما الدول األوروبية فهي  ،شهادة 45030شهادة، تليها الياابن بــــــ  513742شهادة من إمجايل  393008
 64658شهادة، مث أملانيا  389485شهادة من أصل  97646بـــــ يف مقدمتها إيطاليا و يف املرتبة الثانية، 

 17165ـ ل بــجند الربازي ISO900ومن أبرز دول وسط وجنوب أمريكا األكثر اعتمادا لنظام اجلودة  .شهادة
 .شهادة 6423بـــ: رجنتنيشهادة، واأل 11471بـــ: شهادة، مث كولومبيا

شهادة من  36053وابلنسبة لوسط وجنوب آسيا، فاهلند من أكثر الدول اعتمادا هلذا النظام بــــــ 
 25087هو أكثر انتشارا يف الو م أ وذلك مبستوى  ISO9001، فنظام كذلكادة.  شه 39887 أصل

، إيرانلدول الشرق االوسط فاإلمارات العربية املتحدة، ابلنسبة  . أماشهادة 38218شهادة من أصل 
 .2233، 2438، 3876والسعودية هي األكثر اعتمادا هلذا النظام، مبستوى شهادات قدر على التوايل بــــ: 

0

200000

400000

600000

Africa Central

and

South

America

North

America

Europe East

Asia

and

Pacific

Central

and

South

Asia

Middle

East

11210 45541 38218

389485

513742

39887 20421

http://www.iso.org/


 

لعاملية: دراسة حتليلية للفرتة ايف بيئة األعمال اجلزائرية يف ضوء التوجهات  ISOتطبيق أنظمة اجلودة والبيئة 
(1998-2017) 

 

415 

وتعترب  .نة ببقية األقاليمفالدول االفريقية هي األقل توجها حنو اعتماد هذا النظام مقار  ،أخرمن جانب و 
شهادة،  2116شهادة، ومصر  11210شهادة من أصل  4255ا األكثر اعتمادا هلذا النظام يفريقإجنوب 
 .(ISO, 2019)شهادة 458شهادة، اجلزائر  811شهادة، تونس  857املغرب 

  :ISO14001ابلنسبة لنظام اإلدارة البيئية  .2.3
ميكن االعتماد على جمموعة من املعطيات اإلحصائية واليت تعكس مستوى انتشار نظام اإلدارة البيئية 

ISO14001 :عل مستوى خمتلف الدول واالقاليم كما هو موضح يف الشكليني التاليني 
 (2017-2004على املستوى العاملي ) ISO 14001: تطور اعتماد نظام 4الشكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .ISO14001 ،www.iso.org،(18/01/2019)من إعداد الباحثني اعتمادا على بياانت  املصدر:

متزايد بنسب متفاوتة وهذا ما يعكسه تطور  ISO14001يتضح أن اعتماد نظام اإلدارة البيئية 
ومن جانب أخر، فإن عدد  .(2017-2004خالل الفرتة )عدد الشهادات املمنوحة على املستوى العاملي 

 مستمر، كما يوضحه الشكل التايل: الدول املعتمدة هلذا النظام يف تزايد
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 (2017-2004) للفرتةISO 14001: تطور عدد الدول املعتمدة لنظام اإلدارة البيئية 5الشكل 
 

 
 
 
 
 
 

 .ISO14001 ،www.iso.org،(18/01/2019)من إعداد الباحثني اعتمادا على بياانت  املصدر:

املمنوحة عامليا، وتطور عدد الدول املتحصلة عليها  ISO14001إن تتبع تطور عدد الشهادات 
يف حتسني العالقات مع أصحاب املصلحة،  ISO14001يشري إىل "إدراك املنظمات للفوائد الرئيسية لنظام 

حتقيق ختفيض يف التكلفة )استهالك أقل وانبعااثت أقل  علىاملنظمات  وتؤكد بعضوحتقيق مزااي تسويقية، 
 ,ciravegna & da fonseca)إىل نتائج بيئية جيدة، وحتسينات تنظيمية أفضل"ونفاايت أقل( إضافة 
2015, p. 42).وميكن االقتصادايتو املناطق  ابختالفمستوى اعتماد هذا النظام ختتلف ف ولإلشارة ،

 :التايلالشكل من خالل  على املستوى العاملي ISO14001تطور اعتماد  توضيح
 2017لسنة  ISO14001: اعتماد نظام 6الشكل 

 
 
 
 
 
 

 .ISO14001 ،www.iso.org،(18/01/2019)من إعداد الباحثني اعتمادا على بياانتاملصدر: 
يتميز  ISO14001ميكن القول أبن اعتماد نظام  (6( والشكل )5الشكل )حسب معطيات و 

بقة نظم ابنتشار واسع يف حمتلف أحناء العامل؛ إذ يلقى قبوال واسعا لدى خمتلف املنظمات الراغبة يف مطا
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فعدد املنظمات املطبقة هلذا النظام تطور بنسب متزايدة اعتبارا من سنة  ISO14001 إدارهتا البيئية مع نظام
على مستوى الدول، وحسب إحصائيات تباين مستوى اعتماده  هو، غري أن ما ميكن مالحظته 2004

بـ  ومن أبرزها الصني، كثر الدول اعتمادا هلذا النظامجند أن دول شرق أسيا والباسيفيك هي أ 2017سنة 
 الدول شر بشكل واسع يفتإىل جانب ذلك، فهذا النظام ين. شهادة 214621من أصل  165665

 13053بــ سبانياإشهادة،  14571بــ شهادة، ايطاليا 17559بــ ومن أبرزها اململكة املتحدة، األوروبية
 ISO14001وما ميكن مالحظته أن نظام  .شهادة 112790شهادة من أصل  12176بــ شهادة، أملانيا

كثر استخداما  األتربعتكن التمييز بني جمموعة من الدول يف يف بقية املناطق، ولكن ميعينتشر بشكل ض
 10301شهادة من أصل  2948بــ شهادة والربازيل 2954بــ كولومبيا  مثلذا النظام ضمن هذه املناطق، هل

 شهادة يف مشال أمريكا. 8124شهادة من أصل  5251بـــالو م أ  ،شهادة لدول وسط وجنوب أمريكا
شهادة من  7887بـــــISO14001وتعترب اهلند من أكثر دول وسط وجنوب آسيا اعتمادا لنظام 

من أكثر دول الشرق األوسط اعتمادا هلذا النظام العربية املتحدة مارات شهادة كما تعترب اإل 8896أصل 
. أما على املستوى االفريقي وهي املنطقة األقل توجها حنو اعتماد شهادة 4795شهادة من أصل  1711بـــ

 .شهادة 1230بـــقة فريقيا األكثر تطبيقا للنظام يف املنطإشهادة فتعترب جنوب  3083بـــهذا النظام 
املنظمات اآلسيوية ختشى  إىل أن(41، صفحة loukil ،2009)وقد أشارت إحدى الدراسات

كحاجز أمام صادراهتا إىل أورواب، وهذا يفسر تزايد اهتمامها ابملطابقة مع   ISO14001أن يستخدم معيار 
هذا النظام. ويف نفس السياق تشري الدراسة إىل أن تزايد عدد الشهادات يف أورواب يفسر مبوجب متطلبات 

ا شعرت أبن عمالء معينني. ويف املقابل، كانت املنظمات األمريكية مرتددة يف استيفاء املعايري البيئية ألهن
 .ISO14001األنظمة األمريكية كانت أكثر صرامة من 

يف تزايد مستمر، وهو ما يعكس التوجهات اإلجيابية  ISO14001املطابقة لنظام ات إن عدد شهاد
العملية التسيريية، وذلك يف  ضمنواملسامهة يف جتسيد البعد البيئي  ،ملنظمات األعمال يف احملافظة على البيئة

. مع بداية القرن الواحد والعشرينالتنمية املستدامة اليت ميزت اجتاهات خمتلف االقتصادايت خاصة  إطار أبعاد
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فحصول املنظمة على اإلشهاد ابملطابقة لنظام اإلدارة البيئية هو سبيل انجح لتحقيق التميز  ،إىل جانب ذلك
، 2018)بوحرود و عبد الصمد، اديةالبيئي والوصول إىل احلد من التلوث الناتج عن ممارسة األنشطة االقتص

فزايدة حدة املشكالت البيئية وتزايد الضغوطات احلكومية من خالل القوانني  وأيضا، (10صفحة 
 ISO14001طابقة مع نظام املعوامل سامهت يف سعي املنظمات اىل ك  تشريعات املتعلقة حبماية البيئةوال

 حبثا عن التميز وتسهيال لدخول االسواق الدولية.
، 2018)بوحرود، بن سديرة، و بوسلمة، وميكن تفسري هذه الزايدة مبجموعة من العوامل، أمهها

 :(11صفحة 
التسيري، واليت تؤكد على . اجتاهات معظم املنظمات على املستوى العاملي حنو تطبيق املداخل احلديثة يف أ

 تعظيم مسامهة املنظمة يف محاية وتطوير البيئة وانتهاج نظام إدارة بيئية فعال لتحقيق ذلك؛
. االنتشار الواسع للمنظمات يف شىت أحناء العامل، إضافة إىل توسع نشاطها اجلغرايف، وتعاملها مع قاعدة ب

 كبرية من العمالء يف مناطق جغرافية متنوعة؛
 يقية ملختلف األبعاد االجتماعيةلتوجه التسويقي احلديث الذي يؤكد على مشولية العمليات التسو . اجـ

األخالقية والبيئية، والذي تزايد معه وعي املستهلكني أبمهية استهالك املنتجات اخلضراء للمسامهة يف استدامة 
 البيئة واحملافظة عليها؛

محاية البيئة(، وهذا ما شكل  ارات البيئية )يف إطار اتفاقيات. تزايد االهتمام على مستوى الدول ابالعتبد
 على املنظمات من خالل القوانني والتشريعات املختلفة اليت تتبناها العديد من احلكومات؛ اكبري ا  ضغط

هبدف تدعيم الوضع التنافسي هلا يف األسواق على ISO14001. اعتماد منظمات األعمال على نظام هـ
 ؛البيئية الناجتة عن نشاط األعمالي واخلارجي، خاصة يف ظل تفاقم املشكالت املستويني الداخل

صبح يوضع كشرط للتعاقد مع أطراف أجنبية، وبذلك فهو أقد ISO14001. إىل جانب ما سبق، فــــــ و
 ميثل أحد أشكال العوائق غري اجلمركية للتجارة اخلارجية.

قد يؤدي إىل العديد من النتائج ISO14001 كما يتفق األكادمييون بشكل عام على أن تطبيق
حتسني األداء البيئي والكفاءة والرحبية، حتسني صورة املنظمة، وحتسني رضا العمالء، وحتسني نتائج  :مثل
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مع أصحاب املصلحة. وميكن حتقيق ذلك عندما يتم  ةالعالق وتطويرالقدرة التنافسية،  وتدعيماملوظفني، 
خاصة يف ظل التوجهات  ،ألداء البيئي واالمتثال للقواننيحتديد اجلوانب البيئية وإدارهتا ملنع التلوث، وحتسني ا

 الراهنة املتزايدة واملعقدة، حبيث تتطلب بيئة ديناميكية ومستدامة يف املستقبل. 
 

 :يف اجلزائر ISOدة والبيئة اجلو  نظامواقع تطبيق حتليل. 4
املتعلقني بــ من خالل جانبيه  يف اجلزائر ميكن حتليل واقع تطبيق نظام اجلودة والبيئة

ISO9001وISO14001. 
 يف اجلزائر: ISO9001واقع تطبيق نظام إدارة اجلودة حتليل . 1.4

يف بيئة األعمال اجلزائرية ظاهرة حديثة، إذ أول ظهور هلذه املواصفة يف  ISO9001إن تطبيق نظام 
حيث أن الشهادة األوىل اليت تتوافق مع  شهادة 2ـــــقدر ب، وبعدد حمدود جدا 1998اجلزائر كان سنة 
الوطنية لصناعات األجهزة  الشركة لصاحل1998صدرت يف يوليو  1994لعام  ISO9002متطلبات إصدار 

 :(1)اجلدول  من خاللر تطور عدد الشهادات املمنوحة يف اجلزائ وفيما يلي ؛ENIEMة املنزلي
 (2017-1998يف اجلزائر للفرتة ) ISO9001: تطور اعتماد نظام اجلودة 1اجلدول 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنة

 171 103 185 126 43 39 12 9 4 2 العدد

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 458 543 569 396 540 427 268 362 250 159 العدد

Source :https://www.iso.org,(18/01/2019). 

https://www.iso.org/
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 (2017-1998يف اجلزائر للفرتة ) ISO 9001: عدد شهادات 7الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

.(1البياين ملعطيات اجلدول ): التمثيل املصدر  

قد كان حمدودا جدا إذ  2001-1998يف اجلزائر خالل الفرتة من  ISO9001يتضح أن اعتماد و 
ارتفع عدد الشهادات   2002وبداية من سنة  2001سنة لشهادة  12مل يتعدى عدد الشهادات املمنوحة 

شهادة، وتزايد هذا العدد بشكل مستمر وبنسب متزايدة  126تأصبح 2004شهادة، ويف سنة  39إىل 
تزايد عدد الشهادات املمنوحة للمؤسسات اجلزائرية  2017( وإىل غاية 2013-2005خاصة خالل الفرتة )

 بشكل متذبذب. 
وحمدودية انتشاره يف بيئة األعمال اجلزائرية يف ضوء هذه  ISO9001التأخر يف اعتماد  وقد يفسر

 :(tcham, 2010, p. 05)أبرزها ما يلي العاملية واالقليمية والدولية جبملة من العوامل التوجهات
نظام األسعار املسري ال يسمح للمؤسسة بتوجيه خياراهتا االقتصادية أو تطوير إمكانياهتا اإلنتاجية، ألن أ.

 ؛ن األحيان أقل من تكاليف اإلنتاجاألسعار ليست جمزية )معوضة( وهي يف كثري م
حمدودية املعلومات املتعلقة بوضعية السوق متثل عائقا أمام حتسني جودة املنتجات، إضافة إىل طبيعة  ب.

 املستهلك اجلزائري وسلبيته اجتاه البحث عن اجلودة يف املنتجات؛
ويف ظل افتقارها إىل موارد من  ،ختفيض قيمة العملة الوطنية املتواصل أدى إىل ارتفاع قيمة الواردات جـ.

 ؛مواد خام متدهورةو  العمالت األجنبية جتد نفسها أمام طريق مسدود فيما يتعلق بقطع غيار املعدات
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حمدودة خدمات دعم ومساندة املؤسسات من خالل إجراءات مثل التقييس، إصدار الشهادات، التدريب  د.
 واالستشارات، واليت ال تليب رغبات املؤسسات من حيث اجلودة؛

نقص الكفاءات التسيريية الديناميكية واملبدعة لدى املسريين يف القطاعني العام واخلاص جعل العمل  هـ.
 طي وهذا كان له آاثرا سلبية على تطوير ممارسات اجلودة يف كثري من املؤسسات.روتيين وبريوقرا

 يف اجلزائر: ISO14001واقع تطبيق نظام إدارة اجلودة حتليل . 2.4
حبيث بلغ عدد الشهادات املمنوحة  2004خالل سنة  اجلزائريف  ISO14001بدأ العمل بنظام 

 .2004، وتطور هذا العدد بنسب متزايدة مقارنة بسنة شهادات 6بلغ2005خالل سنة و 3
 (2017-2004يف اجلزائر للفرتة ) ISO 14001: تطور اعتماد نظام اإلدارة البيئية 2اجلدول 

 عدد الشهادات السنة عدد الشهادات  السنة 
2004 3 2011 66 

2005 6 2012 88 

2006 6 2013 101 

2007 17 2014 92 

2008 24 2015 102 

2009 37 2016 101 

2010 86 2017 77 

Source: www.ISO.org,(19/01/2019). 

 (2017-2004يف اجلزائر للفرتة ) ISO 14001: تطور نظام 8الشكل 
 

 
 
 
 
 
 
 

 .(2عطيات اجلدول )التمثيل البياين مل صدر:امل
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يف تزايد مستمر وذلك  ISO14001يتضح أن عدد املؤسسات اجلزائرية املتحصلة على شهادة و 
إجيابيا . وهذا قد يفسر بزايدة الوعي البيئي لدى هذه املؤسسات، و قد ينعكس ذلك 2004مقارنة بسنة 

ومن جهة أخرى فإن تزايد عدد املؤسسات املتحصلة على هذه الشهادة ترافق مع  ،على سلوكها اجتاه البيئة
تزايد اهتمام الدولة بتحقيق أبعاد التنمية املستدامة وتركيزها على ضرورة جتسيد البعد البيئي يف العمليات 

لدولة ملمارسة التسيريية للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية، خاصة يف ظل التشريعات والضوابط اليت وضعتها ا
 شاركت فيها اجلزائر واملتعلقة ابلبيئة وجممل االتفاقيات القتصادية، وخمتلف املؤمترات اليتبعض األنشطة ا

الدولية املوقعة عليها يف هذا اجملال. كما أن التزام هذه املؤسسات ابملسؤولية البيئية ميكن تفسريه ابلسعي إىل 
ر أن شهادات اجلودة تعترب من احلواجز الغري مجركية، وأن حيازة التميز ودخول األسواق الدولية، ابعتبا

يعترب فرصة للتصدير والتعامل مع املؤسسات الدولية اليت تفرض هذا النوع  ISO14001املؤسسة لشهادة 
 من الشهادات ضمن شروط التعاقد.

زائر يعترب حمدودا يف اجل ISO14001ورغم هذا التطور املتزايد إال أن انتشار نظام اإلدارة البيئية 
 ىابملقارنة مع مستوى انتشاره يف العديد من الدول واألقاليم على املستوى العاملي، وخاصة على املستو 

فريقي حسب إحصائيات عل املستوى األ 3080شهادة من أصل  77بــاجلزائر  جاءت ي؛ حيثاإلفريق
 . (ISO, 2019)ة شهاد 216بــ ، تونس176بــ شهادة، املغرب 721بـــ ( يف حني جند مصر2017

ن الفرضية اليت أتسس عليها البحث صحيحة؛ فاجلزائر أبهذه املعطيات، ميكن القول حتليل ويف ظل 
 .ISO14001ونظام اإلدارة البيئية  ISO9001التوجه حنو اعتماد كل من نظام  ضعيفةتعترب 

 مة:ـخات .5
مبجاالت اجلودة والبيئة ضرورة حتمية لتدعيم االقتصاد الوطين على املستوى احمللي يعد االهتمام 

متوسطية، وترتيبات االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة؛ إذ أن حترير  والدويل؛ خاصة يف إطار الشراكة األورو
بل الشركات الدولية، التجارة اخلارجية يضع املؤسسات اجلزائرية أمام حتد تنافسي كبري مفروض عليها من ق

هذا من جانب. إضافة إىل أن هذا االنفتاح قد جعل املواصفات العاملية للجودة والبيئة ذات أمهية ابلغة 
ابلنسبة لتسويق املنتجات يف األسواق الدولية اليت تشرتط معايري حمددة للجودة واإلنتاج الصناعي. وفيما يلي 
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 الدراسة تعقبها مجلة من املقرتحات. جمموعة من االستنتاجات املستخلصة من هذه
 االستنتاجات:. 1.5

تبني من خالل هذه الورقة البحثية أنه إضافة إل حداثة تطبيق أنظمة اجلودة والبيئة يف اجلزائر، 
فاعتمادها حمدود جدا، وذلك يف ضوء جمموعة املعطيات اإلحصائية املشار إليها. وعليه فقد مت التوصل إل 

 جمموعة من االستنتاجات كما يلي: 
واسع االنتشار يف االقتصادايت املتطورة؛ نظرا العتماد خمتلف ISOيعد تطبيق أنظمة اجلودة والبيئة  -

املؤسسات والشركات العاملة يف هذه االقتصادايت على هذه األنظمة كسالح تنافسي للتوسع يف استثماراهتا 
وحصصها السوقية على املستويني الداخلي واخلارجي، وهذا كنتيجة مباشرة الهتمامها بتطبيق املفاهيم اإلدارية 

حلديثة واليت ظهرت وطورت يف بيئات أعمال غربية، كما أن استخدام مواصفات اجلودة كان بداية يف ا
الصناعات العسكرية خالل احلرب العاملية الثانية وانتقل فيما بعد إىل خمتلف جماالت النشاط الصناعي مث 

 القطاع اخلدمي؛
ية؛ إذ جند ايطاليا، واملانيا واهلند والياابن من تباين مستوى اعتماد هذه األنظمة بني خمتلف الدول الصناع -

بني أكثر الدول اليت ينتشر فيها تطبيق مواصفات اجلودة والبيئة بشكل واسع، غري الصني حتتل مركز الصدارة 
وهذا راجع بطبيعة احلال لرواج املنتجات الصينية املتنوعة يف خمتلف األسواق العاملية والدولية، وابلتايل 

كسبيل الكتساح األسواق   ISO14001وISO9001الصينية تلجأ إىل اإلشهاد ابملطابقة مع فالشركات 
األوروبية واليت تضع هذه املواصفات كشروط أساسية لدخول املنتجات إىل أسواقها، إضافة إىل أن هذه 

 املواصفات توضع كشروط للتعاقد على مستوى العديد من املناطق يف العامل؛
أقل انتشارا يف افريقيا نظرا لضعف   ISOناطق، جند أن مواصفات اجلودة والبيئةعلى خالف بقية امل -

 اقتصادايت الدول االفريقية وحداثة قطاعاهتا الصناعية، إل جانب حمدودية قدراهتا التصديرية.
مات املتعلقة يرتبط تطبيق أنظمة اجلودة والبيئة يف اجلزائر ارتباطا وثيقا مبجموعة املتغريات االقتصادية واملعلو  -

بوضعية السوق، إىل جانب ذلك فالثقافة االستهالكية للفرد اجلزائري ختتلف بشكل واضح عن أمناط 
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 االستهالك يف الدول الغربية بشكل عام؛
يعترب اهتمام اجلزائر ابجلودة ظاهرة حديثة نظرا حلداثة نظام التقييس اجلزائري الذي بدأت تربز معامله يف  -

من القرن العشرين، مث تطور مع تزايد اهتمام الدولة بتنمية القطاع الصناعي ومباشرة فرتة السبعينيات 
اإلصالحات االقتصادية املتعددة اجملاالت، أين برزت احلاجة إىل وجود مقاييس وطنية للجودة، وحتمية 

هبا املؤسسات  مع ضرورة إرساء الضوابط البيئية اليت تلتزم ملواصفات الدولية يف هذا اجملال،التكيف مع ا
 للحد من التلوث الصناعي؛ 

تتسم بيئة األعمال اجلزائرية مبجموعة من التحدايت اليت تفرضها تطورات األوضاع االقتصادية للدولة -
، قد ميثل سبيال ملعاجلة جوانب الضعف الداخلية وتعظيم االستفادة من أنظمة اجلودة والبيئةوابلتايل فتطبيق 

 ؛تهديدات اليت تفرضها البيئة اخلارجيةالفرص املتاحة وجتنب ال
 . املقرتحات:2.5

يتطلب االنفتاح العاملي لألسواق، مبشاركة اجلزائر يف منظمة التجارة العاملية وارتباطها ابالحتاد األورويب 
تنتهج املؤسسات املداخل احلديثة لإلدارة واليت جتتمع أغلبها على ضرورة حتقيق اجلودة واحملافظة على أن 

ها البيئية، خاصة يف ظل ظهور أمناط ؤسسة اجتاه أصحاب املصاحل ومسؤوليتالبيئة وذلك يف إطار مسؤولية امل
االستهالك األخضر يف شىت أحناء العامل. ويتحقق ذلك من خالل فهم ودراسة السوق بشكل معمق، مع 

كد بشكل رئيسي على إدارة اليت تؤ  ISOاجلديدة ملواصفات اجلودة والبيئة  تضرورة التكييف مع اإلصدارا
وهبذا الشكل  تباقية يف جمال اإلدارة البيئية،املخاطر ابلنسبة لنظم اجلودة يف املؤسسة وأخذ املبادرات االس

 بسبب نقص القدرة التنافسية. اواختفائه اتجنب استبعادهت
املتطورة تعلمية هنجا قائما على القدرة اليستلزم  وبشكل واسع هلذه املواصفاتالدمج الناجح  كما أن

للمؤسسة، تتمكن عندها من تثبيت أسس ومفاهيم إدارة اجلودة على املستوى الداخلي وعلى املستمرة و 
املستوى البيئي، وهذا يف حد ذاته يتطلب مزيدا من دعم الدولة مع تطوير منظومة املؤسسات الفاعلة يف 

 : اآليتهذا اجملال خاصة من حيث 
التشريعي اخلاص مبمارسة النشاط االقتصادي والذي يوفر محاية خمتلف القطاعات حتديث اإلطار القانوين و  -
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 البيئية؛ لتبين أنظمة اإلدارة املؤسساتلضغط على من خالل اتشجيع مكافحة التلوث البيئية املتضررة، و 
فات الدولية تطوير منظومة التقييس الوطنية ومرافقة ودعم املؤسسات يف عملية اإلشهاد ابملطابقة مع املواص -

ISO واعتماد خمابر املراقبة؛ ، 
 املؤسساتتعزيز اللوائح البيئية وإلزام تفعيل دور املؤسسات البيئية وشراك األطراف ذات املصلحة و  -

 هلا؛ابالمتثال 
خاصة املؤسسات املصدرة أو  ISOبيئيةالتوعية من قبل اإلدارات البيئية بشأن أمهية إنشاء أنظمة إدارة  -

 .اليت تتطلع للتصدير
 . قائمة املراجع:6

Bazinet Marc, Nissan Dori et Reilhac Jean-Marie, Au Cœur de L’ISO 

9001 :2015 : une passerelle vers l’excellence, (France :Afnor,2015). 

BELGHACHE Safia, Les effets de la certification selon la norme ISO 9001 

sur les pratiques de gestion des ressources humaines dans les entreprises 

algérienne, Revue DIRASSAT, Université de Laghouat,  N0 28, 2017. 

Ciravegna Luis Miguel, da Fonseca Martins, ISO 14001-2015 : An Improved 

Tool for Sustainability, Journal of  Industrial Engineering 

andManagement, 8 (1), 2015. 

Durand Thomas, Management d’entreprise 360°,(France : Dunod, 2016). 

Haimowitz Joseph et Warren Joanne, Valeur économique de la normalisation, 

http://guides.bibliotheques.uqam.ca, (consulté  le 18/01/2019). 

ISO, Une introductionà la norme ISO 14001:2015, www.iso.org, (consulté  

le 22/03/2018). 

www.ISO.org, (consulté le 18/01/2019). 

Loukil Faten , Normalisation et développement durable, revue innovations, 

N 29, 2009. 

Mebarki Naceur, Le Développement Durable en Algérie : un état des lieux, 

Revue des Sciences Économiques et de Gestion, N° 13, 2013. 

Tcham Kamel, Le management de la qualité et son rôle dans l’amélioration 

des pratiques des entreprises économiques algériennes, colloque 

http://www.jiem.org/
http://www.jiem.org/
http://guides.bibliotheques.uqam.ca/
http://www.iso.org/
https://www.iso.org/
https://www.cairn.info/publications-de-Faten-Loukil--36969.htm


 

 بوحرود فتيحة، بن سديرة عمر
 

426 

national sur : Le Management de La Qualité Totale et Le 

Développement de La Performance de L’Entreprise,13-14 décembre 

2010, l’Université Dr Tahar Moulley Saida, Algérie. 

UNIDO, Rôleof standards : A guide for small and medium-sized enterprises, 

www.unido.org, (consulté  le 20/01/2019). 

أبو الراغب حممـد عدانن، مها رشيد شاويش، االجتاهات احلديثة يف املواصفات القياسية واجلودة، )األردن: 
 (.2016دار املناهج للنشر والتوزيع، 

، متطلبات املواءمة بني اجلودة والبيئة يف ظل سلسلة املواصفات الدولية  العمادي منري صديق سعد هللا
IO14000 وISO9000  دراسة حالة معمل طاسلوجة يف السليمانية، أطروحة دكتوراه غري :

 ، اجلامعة الربيطانية العاملية.2011منشورة،
التنظيمي، )األردن، دار الوراق  العنزي سعد علي، إبداعات األعمال : قراءات يف التميز اإلداري والتفوق

 (.2014للنشر والتوزيع، 
 (.2015بوحرود فتيحة، إدارة اجلودة يف منظمات األعمال: النظرية والتطبيق، )األردن: دار املسرية، 

عبد الصمد، السلوك البيئي يف ظل التوجه حنو االقتصاد األخضر : دراسة تقييمية  ىبوحرود فتيحة، جنو 
–2003اجلزائرية للفرتة: يف منظمات األعمال  ISO14001لتطور اعتماد نظام اإلدارة البيئية 

، امللتقى الدويل األول: اجلزائر وحتمية التوجه حنو االقتصاد األخضر لتحقيق التنمية املستدامة، 2016
 ، جامعة خنشلة، اجلزائر.2018ديسمرب  10-11

بوسلمة حكيمة، املسؤولية البيئية للتسويق يف ظل اعتماد نظام ، بوحرود فتيحة، بن سديرة عمر
ISO14001 :2015  االجتاهات  :، امللتقى الدويل األول2016-1999: دراسة حتليلية للفرتة

 ئر.، اجلزا1، جامعة سطيف 2018ماي 3-2احلديثة للتسويق، 

 (.2018، مكتبة الوفاء القانونية)مصر: اإلدارة البيئية احلديثة،  ،سليمان جناة فوزي صاحل

داء : دراسة حالة شركة سيد فاطمة زهرة، نظام اجلودة املتكامل بني واقع املؤسسة اجلزائرية وحتسني األ
 .راجلزائجامعة سيدي بلعباس، ، 2017، غري منشورة كتوراهد اتصاالت اجلزائر، أطروحة 



 والتنميـة اإلسرتاتيجيةجملـة  446 -427ص ، 2019مكرر )اجلزء األول( / 03:العـــدد / 09اجمللد 
 

427 

 2017-2007املتقدمة يف الفرتة عينة من الدول لصادرات الدالة 
Export function of a sample of developed countries in the period 

 2007-2017 
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 : ملخص
 .املتقدمةالسلعية لعينة من الدول صادرات ال العوامل املؤثرة يف هدفت دراسة هذا املوضوع إلبراز

تُبىن على  2017-2007ابلنتيجة منوذج التأثريات الثابتة بَّين أن التطورات املستقبلية للصادرات يف الفرتة 
 بغض النظر عنوبتأثري مهم حلرية التجارة، وذلك ، والتنافسية والكفاءة اللوجستيةالقدرة اإلنتاجية  أساس
 .ينتبادل االلكرتو لدون أتثري واضح لو  األسعار ارتفاع

 .ضعف حمددات التصدير، بسبب املتقدمةدول العن صادرات كثري تقل صادرات السلع اجلزائرية بو 
 .لتسويق الدويلمن خالل حتفيز قطاعات اإلنتاج واالهتمام اب حتسَّي أداء الصادرات لذلك ميكن

 بياانت البانل. ،صادرات اجلزائر ،دول متقدمة ،حمددات التصدير صادرات، :يةكلمات مفتاح
 . JEL: F1،F11 ،F13 ،C33 اتتصنيف

Abstract:  

The objective of the study of this subject was to highlight the factors 

affecting the goods exports of a sample of developed countries. As a result, 

the fixed effects model showed that future export developments in 2007-2017 

are positively related to productivity, competitiveness and logistics 

efficiency, and are positively related to trade freedom and have a significant 

impact, regardless of high prices and without a clear effect of electronic 

exchange.  

Exports of Algerian goods are much lower than those of developed 
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countries, because of the weakness of the determinants of exports. Therefore, 

export performance can be improved by stimulating production sectors and 

paying attention to international marketing.  

Keywords: Exports; Export Determinants; Advanced Countries; Algeria 

Exports; Panel data. 

Jel Classification Codes: F1, F11, F13, C33. 

  :مقدمة .1
واستعمال االنرتنت حرية التجارة  عن، فضال اللوجستيةالقدرة اإلنتاجية والتنافسية والكفاءة  تعترب

وأهم العوامل املؤثرة يف تطور  السلع لتصدير حمددات أساسية، التجاريةلمنافع االلكرتوين لتبادل تسهيل الل
الصادرات. هذه العوامل على . ومن هذا املنطلق تركز هذه الدراسة على أتثري وتراجع القيم السنوية للصادرات

 حىت يتسىن قياس هذا األثر، مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر. املتقدمةوذلك أبخذ عينة من الدول 
 ميكن إنشاء اإلشكالية الرئيسية التالية: لذلك

املتقدمة على صادرات الدول القدرة اإلنتاجية، التنافسية والتسويقية، والسياسة التجارية  ما مدى أتثري
 ؟ 2007-2017يف الفرتة

 وميكن طرح السؤالَّي الفرعيَّي التاليَّي:
 يف الفرتة الزمنية للدراسة؟املتقدمة الدول على تطور صادرات  نافسية وحرية التجارةما أتثري اإلنتاج والت -
 على تطور صادرات سلع الدول حمل الدراسة؟ القدرات التسويقيةوما أتثري  -

 ميكن طرح فرضيتَّي كما يلي:  فرضيات الدراسة:
كما إجيابيا ابلتطور السنوي لصادرات الدول حمل الدراسة،   وحرية التجارة يرتبط اإلنتاج احمللي اإلمجايل -

 سلبيا بتطور الصادرات؛ سعر الصرف الفعلي احلقيقييرتبط مؤشر 
التجاري االلكرتوين  ألغراض التبادل استعمال االنرتنتو  احلاوايت يف املوانئ وتوزيع رتبط مؤشر حركة نقليو  -

 سلبيا بتطور الصادرات. قيمة وحدة التصديرويرتبط مؤشر  ،لصادراتاإجيابيا بتطور 
ميكن اعتماد املنهج الوصفي لتوصيف أثر هذا املوضوع دراسة ام مبختلف جوانب لإلمل منهجية الدراسة:

 عينة من تطور صادرات سلععلى احملددات  أهم، واملنهج التجرييب لتجريب وإبراز أثر الصادراتحمددات 
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 .Panel Data مناذج . وقياس التأثري يف األجل الطويل بواسطةاملتقدمة الدول
 إىل ما يلي:هذا املوضوع دراسة تعود أمهية  أمهية الدراسة:

 ؛للدول املتقدمة داء التصديرياألعلى  هاأثر  إلسقاط الصادراتأهم حمددات مجع  -
 .قلة الدراسات السابقة اليت درست دالة الصادرات -

 هو الوصول إىل النقاط التالية:هذا املوضوع دراسة الغرض من  أهداف الدراسة:
 ؛السلعوأداء صادرات  العوامل املؤثرةإبراز العالقة السببية بَّي  -
 ، مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر.املتقدمة الدول صادرات سلعهم حمددات تصميم منوذج إحصائي أل -

 الدراسات السابقة:
 :تتقاطع نسبيا مع هذه الدراسة كما يليميكن ذِكر دراسات سابقة 

إبراز كيفية تعديل هدفت هذه الدراسة إىل  :Aleksandar Stoykovtć, and others (2016) دراسة .1
املزيج التسويقي الدويل يف البيئة االلكرتونية. ومن أهم النتائج أن التطور التكنولوجي يف السنوات األخرية 

اإلنرتنت أدى إىل حتسَّي عمليات اإلنتاج والتسويق وحتسَّي التواصل بَّي الشركات واملستهلكَّي، وإدخال 
يف العمليات التجارية أدى إىل رؤية جديدة للمزيج التسويق اإللكرتوين. وأهم التوصيات، يتعَّي على مديري 

 التسويق العمل يف بيئة اإلنرتنت، لتسهيل الوصول إىل املستهلكَّي على املستوى الدويل؛
، هدفت هذه الدراسة إىل إبراز السبل الواجب اعتمادها (2015)دراسة فرحي حممد، بولعوينات حياة  .2

من املؤسسات اجلزائرية لزايدة صادراهتا، بواسطة وصف الوضعية التصديرية للمؤسسة اجلزائرية، ومن أهم 
النتائج أن ضعف وسلبية مؤشرات البيئة التسويقية يف السوق احمللية، أدى إىل عدم قدرة العالمة التجارية 

التوصيات االهتمام أكثر ابلتسويق ومن أهم تلبية مواصفات اجلودة وكسب املستهلك الدويل. احمللية على 
، ودعم الشراكة مع املؤسسات املختصة اركها إىل املستهلك األجنيبوتكوين املوارد البشرية القادرة على نقل مد

 يف تسويق املنتجات دوليا الكتساب اخلربة التصديرية؛
، هدفت هذه الدراسة إىل إبراز كيفية عمل التسويق الدويل على زايدة (2015)ية دراسة بن عربية مون .3

حجم الصادرات خارج قطاع احملروقات، ومن أهم النتائج أن املزيج التسويقي التصديري يعترب جوهر 
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لدويل اعتماد املؤسسة على التسويق او  اإلسرتاتيجية التسويقية التصديرية، ويعترب احملرك الرئيسي للمؤسسة.
 يؤدي لزايدة صادراهتا والدخول للسوق الدويل.

 :ميكن تقسيم الدراسة إىل العناصر التاليةهيكل الدراسة: 
 ؛ الصادرات دالةمفهوم  -
 ؛العوامل املؤثرة يف الصادرات -
 .2017-2007الفرتة يف للدول حمل الدراسة  حمددات دالة الصادرات -
  :دالة الصادراتمفهوم  .2

ومنها حجم الناتج احمللي  ،دالة الصادرات العالقة بَّي قيمة الصادرات وبَّي العوامل املؤثرة فيها متثل
تكون دالة الصادرات دالة للناتج احمللي اإلمجايل حسب و السلع يف السوق العاملية وغريها،  أسعارو اإلمجايل 

 aايل من السلع واخلدمات، ميثل الناتج احمللي اإلمج yحجم الصادرات و Eحيث  E = a + by الصيغة

  .بتصرف( 88، ص 2007)الكرخي،  امليل احلدي للصادرات bاثبت عددي و
 احمللي اإلمجايلاإلنتاج  التالية:العوامل املؤثرة يف هذه الدراسة على وسيتم إسقاط دالة الصادرات 

قيمة وحدة التصدير  التنافسية(، مؤشرالقدرة ) سعر الصرف الفعلي احلقيقيمؤشر و ( القدرة اإلنتاجية)
)أسعار التصدير(، ومؤشر حرية التجارة، ونسبة استعمال االنرتنت )التبادل التجاري االلكرتوين( وحركة 

 .احلاوايت يف املوانئ )القدرة التوزيعية للصادرات(
 . العوامل املؤثرة يف الصادرات:3

للتعريفة اجلمركية والسياسية مستوايت األسعار يف الداخل واخلارج، و على دولة كل تتوقف صادرات  
، والعوامل اهلامة اليت تؤثر على صادرات الدول تتوقف مباشرة على وغريها التجارية للدولة وأسعار الصرف

، 2017)حامد،  يقوى خارجة عن االقتصاد احملل علىعوامل راجعة حلالة االقتصاد القومي داخل الدولة، و 
تشمل عوامل تفرد املنتج  ،داء الصادراتألحمددات  ةيوجد عدابلنتيجة  .بتصرف( 119-118ص ص 

التنافسية والقيود احلكومية، ومع ذلك فقد تبَّي أن أكثر احملددات اهلامة لألداء التصديري هي  والقدرة
إسرتاتيجية تسويق الصادرات للشركة، وذلك بناءا على خصائصها التنظيمية الداخلية وخصائصها يف السوق 
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 .(Shaoming Zou, 2009, p p 1-2) اخلارجي
 : الصادراتعلى  اإلنتاجأثر  1.3

زايدة اإلنتاجية تزيد و توجد من الناحية النظرية عالقة سببية ثنائية االجتاه بَّي الصادرات واإلنتاجية، 
 .A) الصادرات، ألن زايدة اإلنتاجية حتسن القدرة التنافسية الدولية للبلد من حيث السعر واجلودة

Jayakumar, 2014, p 54).  ويُعد اإلنتاج هو احملدد الرئيسي ألداء الصادرات، بغض النظر عن اجلودة
 والتكلفة واملتغريات األخرى. 

 :الصادراتعلى  احلقيقيأثر مؤشر سعر الصرف الفعلي  2.3
 املؤشر، فعند ارتفاع سعر الصرف احلقيقي تطور القدرة التنافسية لالقتصادمؤشر تعكس حركات 

على ارتفاع معدالت التضخم مما يؤدي املؤشر قدرة السلع احمللية على املنافسة، وينعكس ارتفاع  تنخفض
 57-56، ص ص 2011)خضري،  إىل ارتفاع األسعار النسبية للصادرات وتقليل القدرة التنافسية للدولة

رجة تنافسية الدولة، ويفرتض من الناحية النظرية أن يرتتب على ختفيض قيمة العملة احمللية رفع د .بتصرف(
ومن مث زايدة صادراهتا نتيجة اخنفاض أسعار هذه الصادرات ابلنسبة لألجانب، والعكس يف حالة رفع قيمة 

 ابلنتيجة مؤشر سعر الصرف الفعلي احلقيقي .بتصرف( 33-32، ص ص 2018)شاهَّي،  العملة احمللية
لعملة البلد احمللي مقارنة بعمالت الشركاء يقيس القوة الشرائية و  يرتبط طرداي مع سعر الصرف االمسي،

 يف فرتة زمنية معينة. واملنافسَّي التجاريَّي
  :الصادراتعلى  سعر الوحدةأثر  3.3

. ويستند املؤشر مؤشر قيمة وحدة التصدير من خالل قاعدة بياانت التجارة اخلاصة ابألونكتاد يعدُ 
سعار وضع جمموعة من األبإىل البياانت اليت أبلغت عنها البلدان، ويتم التقدير ابستخدام قيم للسنة السابقة 

، ابستخدام إحصاءات أسعار السلع األساسية الصادرة عن األونكتاد، املتوسطة يف تصنيف املنتجات
 .(bank, 2019) واملصادر الدولية والوطنية

 يقيس مؤشر قيمة وحدة التصدير أسعار سلة من السلع املصدرة لدولة ما.ابلنتيجة 
على منافسة مثيالهتا من السلع األجنبية يف  هتاقدر  إىل ختفيضيؤدي ارتفاع أسعار السلع احمللية و 
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 بتصرف( 161، ص 2007)العيساوي،  األسواق اخلارجية، مما يؤدي إىل اخنفاض الصادرات
 : الصادراتعلى  حرية التجارةأثر  4.3

ينتج عن حرية التجارة زايدة يف الصادرات والنمو االقتصادي، وذلك ألن حرية التجارة توفر عدة 
، وإمجاال فإن وغريها مزااي منها تشجيع املنافسة وحتسَّي عملية ختصيص املوارد وحتقيق اقتصادايت احلجم

 سليب بسبب اخنفاض املزااي، ولكن يف حرية التجارة تشجع الصادرات، وقد يكون األثر يف األجل القصري
 .بتصرف( 101-100، ص ص 2017)حممود،   إجيابيةاألجل الطويل فإن املكاسب ستكون 

لألحباث على أربعة  األمريكية "Heritage"يركز مؤشر احلرية االقتصادية الذي يصدر عن مؤسسة و 
الرقابة على السياسات وهي سيادة القانون، حجم جوانب رئيسية للبيئة االقتصادية، متارس عليها احلكومات 

أو نسبة درجة  100إىل  0املؤشر على مقياس من تقييم  تموانفتاح السوق، وي الكفاءة التنظيمية احلكومة،
 .(foundation, Economic Freedom index, 2019) مئوية

يتم تقييمه بنفس طريقة من مؤشر فرعي هو مؤشر حرية التجارة، و مؤشر احلرية االقتصادية ويتكون 
 ؤشر.امليف البلد ترتفع النسبة املئوية لقيمة  حرية التجارةكلما زادت   همبعىن أنتقييم املؤشر العام، 

  :الصادراتعلى  االنرتنتأثر  5.3
يتيح التسويق االلكرتوين العديد من الفرص للشركات املصدرة، أمهها تدنية التكاليف واتساع نطاق 

 الدولية، على اعتبار أن املستهلك الدويل أضحى متواجد لوقت طويل يف فضاء االنرتنتدخول األسواق 

(KIŠKIS, 2009, p p 61-62).  وكما أن التسويق اإللكرتوين غري ممارسات التسويق، غري أيضا سلوك
املستهلكَّي، فأخذ املستهلك دور مشرتك ومتزايد يف جوانب اإلنتاج واالستهالك للمنتج، لذلك فالتسويق 

 ,Jagdish N. Sheth, 2005) اعتماد املستهلكَّي على األسواق اإلقليمية أو الدولية يؤدي إىلاإللكرتوين 

p p 620-621)  . ويعد التسويق االلكرتوين جزء من التجارة االلكرتونية، وينتج عن التبادل االلكرتوين منافع
 وفرص تسويقية لرتويج الصادرات، وتسهيل وتسريع عمليات التبادل التجاري الدويل بَّي األطراف.
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  :الصادراتعلى  البحريحركة النقل أثر  6.3
العوائق اجلمركية وغري اجلمركية، وأصبحت خدمات النقل أكثر تيسريا وأقل أدت العوملة إىل التخلص من 

تكلفة، وقد سامهت صناعة النقل البحري وحركة املوانئ يف توسع األسواق مبا يستلزم معه أن تدخل سلسلة 
 . ونشاط النقلبتصرف( 97، ص 2008)النحراوي،  العمليات اللوجستية ضمن العملية التسويقية والتوزيعية

البحري هو نشاط إنتاجي يضيف للسلعة املنقولة منفعة اقتصادية مكانية وزمانية، كما يعد نشاطا توزيعيا 
 .بتصرف( 45، ص 2002)أيوب،  نظرا لدوره األساسي يف عملية التبادل وتوزيع السلع إقليميا وعامليا

حركة احلاوايت ابمليناء تدفق احلاوايت من وضع النقل الربي إىل الوضع البحري والعكس،  تقيسو 
 ,bank) أخرى للشحنمرة من سفينة ألخرى مرة للتفريغ و  ابحلاوايت ذات عشرين قدما. وتكون حركة النقل

World development indicators , 2019). 
تقييم  1ويربز اجلدول  الصادرات. وزايدة ابإلجياب يف توزيعساهم يابلنتيجة النقل البحري ابحلاوايت 

املتقدمة زائد دول ال من عينةل يةسلعالصادرات ال دالة دداتحمل 2017-2007يف الفرتة للمتوسط السنوي 
 .اجلزائر

 2017-2007املتقدمة يف الفرتة دول ال من عينةل يةسلعالصادرات ال ددات دالة: املتوسط السنوي حمل1دول اجل

 مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر
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161000000 39,45 71,55 128,56 109,84 8,19E+12 1,87E+12 الصني 
5553087 78,01 82,12 175,06 98,16 2,69E+12 5,5E+11 فرنسا 

17895938 82,71 87,11 171,72 99,12 3,59E+12 1,37E+12 أملانيا 
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9925943 53,9 85,75 192,47 99,44 2,11E+12 4,9E+11 إيطاليا 
19945453 83,35 81,91 97,81 86,48 5,19E+12 7,13E+11 الياابن 
11959756 90,8 87,11 164,36 99,58 8,45E+11 6,11E+11 هولندا 
21934947 85,74 71,99 87,1 123,25 1,24E+12 4,96E+11 كوراي ج 
45113569 73,57 86,75 125,28 104,57 1,64E+13 1,41E+12  م أالو  

931855 23,15 66,65 307,76 101,17 1,76E+11 5,56E+10 اجلزائر 
 من خالل االعتماد على ما يلي: املصدر:

1. (bank, World Development Indicators, 2019) 

2. (foundation, Economic Freedom index, 2019) 

، حيث أن املتوسط تقدمةمن املالحظ أن صادرات السلع اجلزائرية أقل بكثري من صادرات الدول امل
، وأقل بـــــ دوالر أمريكي 5,56E+10السنوي لصادرات السلع اجلزائرية يف الفرتة الزمنية للدراسة أقل من 

ية ياابن، األملانية والاألمريكية، الصينيةعف تقريبا من املتوسط السنوي لصادرات السلع ضِ  13و 25، 25، 34
والقدرات اإلنتاجية والتنافسية  ة التجاريةالسياس عفض   عدة حمددات من أمهها بسبب ،على التوايل
 1E+12)يفوق  املتوسط السنوي لإلنتاج احمللي اإلمجايل تتسم الدول املتقدمة ابرتفاعحيث  والتسويقية.

وجودة السلع  ، األمر الذي يعزز من فرص صادراهتا، كما تتسم ابرتفاع تنافسية اقتصادايهتا(دوالر أمريكي
اليت تنتجها، حيث ينخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي احلقيقي يف فرنسا، أملانيا، إيطاليا، الياابن وهولندا 

وقُدر مؤشر قيمة  . ونتيجة لتنوع ووفرة السلع املنتجة يف هذه الدول تنخفض أسعار تصديرها،100عن 
ية مريك، األالياابنية، الكورية جلسلع ل 129و 125، 98، 87وحدة التصدير لسلة السلع املصدرة بـــ 

وتعترب الدول املتقدمة ذات أسواق واقتصاد حر، وتعرف االنفتاح على التبادل التجاري  .ية على التوايلصينوال
ويف  .%80ضمن التكتالت االقتصادية اليت تنتمي إليها، حيث يفوق يف أغلبها مؤشر حرية التجارة على 

جمال التجارة االلكرتونية تشهد هذه الدول قفزة نوعية، ومت تسجيل متوسط سنوي يف الفرتة الزمنية للدراسة 
ويف  .على التوايل أملانياو  الياابن، كوراي ج،  هولندا يف %83و 83، 86، 91لنسبة استعمال االنرتنت بـــ 

حيث ُقدر املتوسط  ،جدا تعترب احلركة عالية ،ع الصادرات بداللة تدفق احلاوايتتوزياجملال واللوجسيت و 
ابلنتيجة تعود ابألساس القيم املرتفعة  السنوي بــعشرات املاليَّي من احلاوايت سنواي يف أغلب هذه الدول.
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 ارتفاع واجيابية هذه العوامل واملؤشرات. يف الصادرات السنوية للسلع إىل
 : 2017-2007الفرتة يف الدراسة حمل دول لل حمددات دالة الصادرات. 4

عن لُتعرب  على فرص تصدير سلع الدول حمل الدراسة، العواملأهم مُيكن جتربة منوذج قياسي ألثر 
 .املؤثرة فيها املتغرياتقيمة الصادرات وبَّي التطور السنوي لالعالقة بَّي 

مت حتديد اإلطار الزماين و  ،قتصاد والتجارة الدوليةاال : يشمل جمتمع الدراسة الدول الرائدة يفعينة الدراسة -
 فكان، واستجابة للشروط التجريبية للنموذج اإلحصائي ، يف حدود توفر البياانت2017-2007الفرتة  يف

 كما يلي:  الدول عينةو  ،مشاهدة سنوية 88=11*8 عدد املشاهدات:
1.China, 2.France, 3.Germany, 4.Italy, 5.Japan, 6.Netherlands, 7.South Korea, 

8.USA 

 النموذج: . صياغة1.4
 ، لتكون دالة الصادرات كما يلي:Panel Data نماذجوفقا لـالدراسة  سيتم صياغة منوذج

Exp = f(α, Gdp, Rex, Exuv, Trfr, Net, Contp)…(1) 

 : (2)إىل معادلة رايضية  (1)وبتحويل الدالة 
Expit=αi.(Gdpit)

β1.(Rexit)
β2.(Exuvit)

β3.(Trfrit)
β4.(Netit)

β5.(Contpit)
β6.E…(2) 

يف  الصادرات معادلة اللوغاريتمية لتفادي عدم ثبات التباين، تكون ابلصيغة (2)املعادلة كتابة وب
  كما يلي:خطية   حسب عالقةعينة الدراسة من الدول 

Lexpit = Lαi +β1Lgdpit +β2Lrexit +β3Lexuvit +β4Ltrfrit +β5Lnetit +β6Lcontpit +Eit …(3) 

 t =1,2,3,...,11 الفرتة الزمنية للدراسة:  ،i = 1,2,...,8حيث: دول عينة الدراسة: 
iα:   الزمن؛ ثبات مع بكل دولة املشاهدة غري اخلصائصأتثري 

itE: دولة يف ال البواقيi الفرتة  يفt؛   
itLexp:  دولة يف ال ($)صادرات السلع لوغاريتمi الفرتة  يفt؛  
itLgdp:  دولة ال يف ($)اإلنتاج احمللي اإلمجايل لوغاريتمi الفرتة  يفt؛  

itLrex:  دولة ال يف (100=  2010) احلقيقيمؤشر سعر الصرف الفعلي لوغاريتمi الفرتة  يفt؛   

itLexuv: دولة ال يف (100=  2000) قيمة وحدة التصديرمؤشر م لوغاريتi الفرتة  يفt؛ 
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itLtrfr:  دولة ال يف (%)مؤشر حرية التجارة لوغاريتمi الفرتة  يفt؛ 
itLnet: دولة ال يف (%)نسبة استعمال االنرتنت م لوغاريتi الفرتة  يفt؛ 
itLcontp:  دولة ال يف حركة احلاوايت املنقولة يف املوانئ )حاوية(لوغاريتمi الفرتة  يفt. 

  :املشرتك التكاملو  الزمنية للمتغريات استقرارية السالسل . اختبار2.4
 .5%مستوى املعنوية  عند I(1) مستقرة عندلكل املتغريات السالسل الزمنية  أن (PP) اختبار بَّين 

 املشرتك: اختبار التكامل *
أن ستة من أصل إحدى عشرة اختبار أقل للتكامل املشرتك  Pedroniيظهر اختبار  2اجلدول حسب 

صادرات توجد عالقة طويلة األجل وتكامل مشرتك بَّي  ، وعليه ميكن القول أنه%5من مستوى املعنوية 
 الدراسة واملتغريات املفسرة. حملدول ال سلع

 للتكامل املشرتك Pedroni اختبار :2 دولاجل
 
 
 
 
 
 
 
 

 EViews 10: خمرجات برانمج املصدر

 :املفاضلة بني مناذج البانل 3.4
ألن  iα وكل دولة هلا اثبت خمتلف عن األخرى ،الثابتة هو املالئم التأثريات منوذج يكون يُتو قع أن

 Hsiaoبيئات الدول متباينة، والختيار أفضل منوذج من مناذج البانل سيكون ذلك من خالل اختبار 
منوذج  إن مت رفض Hausmanالتجميعي والتأثريات الثابتة، مث وفق اختبار  للمفاضلة بَّي منوذجي االحندار
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 الثابتة والعشوائية. منوذجي التأثريات للمفاضلة بَّي التجميعي االحندار
 :النموذج لتجانس معلمات Fisherوإحصائية Hsiao أ. اختبار 

 كما يلي:احلسابية واجلدولية    Fisherستتم املقارنة بَّي إحصائية
1 متطابقة( واملعامالت الكلي )الثوابت التجانس اختبار 1أ.

0H:  
 :(Montassar, 2015, p 5) كما يلي  فرضية التجانس الكلي للنموذجتكون 

𝐻0
1: 𝛼𝑖 = 𝛼, 𝛽𝑖 = 𝛽 ∀i ∈ [1, N] 

 :)Mostefa Belmokaddem, 2013, p 37( كالتايل 1Fوذلك وفق اختبار 

 𝐹1 =
(𝑆𝐶𝑅𝑐1 − 𝑆𝐶𝑅)/(𝑁 − 1)(𝐾 + 1) 

 𝑆𝐶𝑅/[(𝑁𝑇 − 𝑁(𝐾 + 1)]
 

  =N) دول (K=  8),متغريات مفسرة (T=  6),سنة (11حيث: 
1SCRc: 1 = 2,255022 حيث: 3نموذج التجميعي يف اجلدول ال بواقي مربعات جمموع ميثلSCRc  

 : النموذج التجميعي3 دولاجل
 
 
 
 
 
 
 

 
 EViews 10: خمرجات برانمج املصدر

: SCR البواقي مربعات جمموع جماميع ميثل  SCR = ∑ SCR𝑖
8
𝑖=1وحتسب  ،لنموذج كل بلد على حدا

 فإن: 4اجلدول رقم ، وكما هو مبَّي يف OLS قيمتها من خالل طريقة املربعات الصغرى العادية
SCR = 0,024908  

 جمموع مربعات البواقي للنموذج غري املقيد لكل بلد :4دول اجل
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0, 009626 SCR Japan Sum squared resid 

0,001346 SCR Netherlands 0018020,  SCR China 

034190,0  SCR South Korea 0,002915 SCR France 

0,000952 SCR USA 0,002267 SCR Germany 

0,024908 ∑ 𝑆𝐶𝑅𝑖

8

𝑖=1
 0, 002581 SCR Italy 

 EViews 10: خمرجات برانمج املصدر

𝐹1 =
(2,255022−0,024908)/7∗7 

 0,024908/[(88−8(7)]
≈ 5,847   Vs   F1(49 ; 32)0.05 ≈ 1,74 

من جدول فيشر، وابلتايل ترفض فرضية التجانس الكلي احلسابية أكرب من اجلدولية  1Fابلنتيجة 
 للنموذج، واملرور إىل االختبار الثاين. 

iβ, 2 املعامالت جتانس اختبار 2أ.
0H: 

 :(Montassar, 2015, p 6) املعامالت كما يلي جتانس فرضيةتكون 
𝐻0

2: 𝛽𝑖 = 𝛽 ∀i ∈ [1, N] 
 :)Mostefa Belmokaddem, 2013, p 37( يليكما  2F إحصائية اختبارو 

𝐹2 =
(𝑆𝐶𝑅𝑐2 − 𝑆𝐶𝑅 )/(𝑁 − 1)𝐾 

𝑆𝐶𝑅 /[(𝑁𝑇 − 𝑁(𝐾 + 1)]
 

 فإن: 5الثابتة، وحسب اجلدول  التأثريات منوذج بواقي مربعات جمموع ميثل 2SCRc :حيث
0,172025 = 2SCRc  

 دولةبكل  اخلاصة اآلاثر الثابتة ونتائج التأثريات : منوذج5دول اجل
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 EViews 10: خمرجات برانمج املصدر

𝐹2 =
(0,172025−0,024908 )/7∗6 

0,024908 /[(88−8(7)]
≈ 4,5 Vs  F2(42 ; 32)0.05 ≈ 1,76 

واملرور إىل  ،iβ املعامالت جتانس ، لذلك ترفض فرضيةاحلسابية أكرب من اجلدولية 2Fابلنتيجة 
  االختبار التايل.

iα, 3الثوابت  جتانس اختبار 3أ.
0H: 

 :(Montassar, 2015, p 6) كما يليالثوابت   جتانس فرضيةتكون 
 𝐻0

3: 𝛼𝑖 = 𝛼, ∀i ∈ [1, N] 
 :)Mostefa Belmokaddem, 2013, p 38( يليكما  3F إحصائية اختبارو 

𝐹3 =
(𝑆𝐶𝑅𝑐1 − 𝑆𝐶𝑅𝑐2)/(𝑁 − 1) 

 𝑆𝐶𝑅𝑐2/[𝑁(𝑇 − 1) − 𝐾]
 

𝐹3 =
(2,255022−0,172025)/7 

0,172025/[8(10)−6]
≈   128 Vs  F3(7 ; 74)0.05 ≈ 2,14 

، iα جتانس الثوابت من جدول فيشر، ترفض فرضيةاحلسابية أكرب من اجلدولية  3Fوابلتايل مبا أن 
الفردية الناجم عن عدم التجانس  املالئم، ويتم اختيار منوذج التأثريات التجميعي ليس االحندار ولذلك منوذج

، وحتديد طبيعة هذا التأثري )اثبت أو عشوائي( تكون بواسطة iβ املعامالت عدم جتانسو  iα الثوابت يف
 .Hausmanاختبار 

 :Hausmanب. اختبار 
، ألن الثابتة هو املالئم التأثريات منوذجأن  6اجلدول يف  Hausmanاختبار  يظهر يف خمرجات

 .%5القيمة االحتمالية أقل من مستوى املعنوية 
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 Hausman: اختبار 6دول اجل
 
 
 
 

 EViews 10: خمرجات برانمج املصدر

 :الثابتة منوذج التأثريات تشخيص 4.4
 كما يلي:  تشخيصه . جيب5َّي يف اجلدول املب   الثابتة التأثريات منوذج اختيار بعد

ابلقيمة اجلدولية لـــــ  (D-W ≈ 1.23)احلسابية  القيمة عند مقارنة :اختبار االرتباط الذايت بني البواقيأ. 
D-W حجم العينة 5%، وفقا ملستوى معنوية ،(n = 11) وعدد املتغريات املفسرة ،(K = 6)  والقيمة

تقع بَّي القيمة القصوى  W-D ـــالقيمة احلسابية ل، تكون )Ld .0 =2(والقيمة الدنيا  )ud  =3(القصوى 
 . ارتباط ذايت بَّي البواقي يوجد، وابلتايل يف هذه املنطقة ال (1=3-4)والقيمة 

 لكل املتغريات املفسرةابلنسبة  Student االحتمالية إلحصائية القيمة أن من املالحظ اجلزئية: ب. املعنوية
املتغريات اليت مت جتربتها يف النموذج تفسر ف وابلتايل ،cابستثناء الثابت ، 5%من مستوى املعنوية  قلأ هي

 صادرات الدول حمل الدراسة.
 :أن من املالحظ الكلية: ت. املعنوية

92.767 < 16.6≈  0.05)4;  6( = F0.05 )1-K-n;  KF ( ومبا أن ،F  من احلسابية أكرب من اجلدولية
 ، وعليه5%أقل من مستوى املعنوية  معدومة Fisherإلحصائية  االحتمالية والقيمة جدول فيشر،

 .الصادرات دالة تفسري يف كلية معنوية للنموذج
عالية  النموذج متغرياتابلنتيجة  .99.13%املصحح  التحديدقيمة معامل  للنموذج: التفسريية ث. القوة

 .أخرى أسباب وبواقيو  متغريات جدا تفسرهاقيمة ضئيلة  وتبقى ،تفسريال
  :1ابلنتيجة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي ألنه حسب الشكل توزيع البواقي: ج. 
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> 0,05 97≈ 0,bera -jarqueProb ,5,99) ≈ 2(0,05
2x < 06,0≈  bera-Jarque 

 : اختبار التوزيع الطبيعي1شكل ال
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Series: Standardized Residuals

Sample 2007 2017

Observations 88

Mean      -3.09e-18

Median   0.001271

Maximum  0.112104

Minimum -0.101954

Std. Dev.   0.044467

Skewness   0.040471

Kurtosis   2.901603

Jarque-Bera  0.059522

Probability  0.970677
 
 EViews 10: خمرجات برانمج املصدر

 ابلنتيجة منوذج التأثريات الثابتة يتوفر على أهم خصائص البواقي، لذلك يتم قبوله إحصائيا، ويشري
 قيم املعامل الثابت لكل متثل هذه اآلاثر بكل دولة، حيث اخلاصة عدم جتانس اآلاثر الثابتة إىل 5اجلدول 

ت املتحدة األمريكية أكثر والوالاي ، إيطاليا، الياابنالصَّيأن  املستقلة، حيث املتغريات قيم تنعدم عندما دولة
األخذ بعَّي  الصادرات سنواي دونوتراجع قيم ية ، ذلك أن القيم السالبة تدل على سلبابملتغريات املفسرة أتثرا

حرية التجارة والتسويق عرب و  سعارواأل نافسيةوالت يةاإلنتاجاملفسرة التالية: القدرة  املتغرياتاالعتبار أتثري 
ابملتغريات أقل أتثرا  اجلنوبية كورايو أملانيا، هولندا  فرنسا، أنيف حَّي  االنرتنت وحركة النقل البحري للسلع.

دون األخذ بعَّي  ،الصادرات سنوايوتطور قيم م املوجبة تدل على اجيابية ، ذلك أن القيللصادرات املفسرة
 .هذه املتغرياتاالعتبار أتثري 

 :النموذج . حتليل نتائج5
 مما سبق ميكن حتليل معادلة النموذج والنتائج املتوصل إليها كما يلي:

LEXP = - 3.54 + 0.51*LGDP - 0.34*LREX + 0.75*LEXUV + 1.3*LTRFR - 

0.34*LNET + 0.58*LCONTP + [CX=F] 

عينة الدراسة من الدول يف ل االبتدائية الصادرات الثابتة أو قيمةاملتغريات املستقلة تكون  كل إذا انعدمت -
العوامل اليت متت جتربتها يف دالة  إال أنه ميكن القول أن .(3,54-) معنويةغري و  اإلشارة سالبةاألجل الطويل 

الصادرات مهمة جدا، وهلا عالقة بتطور وتراجع القيم السنوية لصادرات سلع هذه الدول املتقدمة. وعند 
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املختلف عن األخرى والثابت عرب الزمن،  [CX=F]بكل دولة أو اثبت كل دولة  اخلاصة إضافة اآلاثر
 ذا دليل على أمهية أتثري املتغريات املفسرة يف األجل الطويل. ابلنتيجةهو تبقى الصادرات الثابتة سالبة اإلشارة، 

وتتأثر ابلتغري يف اإلنتاج قتصادية، التكتالت االاقتصادايت هذه الدول مندجمة يف االقتصاد الدويل ويف 
 .والتنافسية واألسعار والنقل البحري للسلع وغريها من عوامل منوذج الدراسة

أن عينة الدراسة مفادها  على نتائج 2017-2007الفرتة  يفببية بَّي متغريات الدراسة العالقة السوأظهرت  -
، صادرات السلع زايدةفإن ذلك يؤدي إىل  %01 ــبـاإلنتاج احمللي اإلمجايل  إذا عرفت زايدة يف ،من الدول

ألنه حسب  تتوافق مع الفرضية األوىل، اإلجيابية، وهذه العالقة %0,51بـــ  الصادرات السنويةوذلك بزايدة 
سعر مؤشر زاد إذا و  .زايدة اإلنتاجية حتسن القدرة التنافسية الدولية للبلد وتعزز صادراته ،املنطق االقتصادي

 السلبية، وهذه العالقة %0,34 ــصادرات بـالاخنفاض ذلك يؤدي إىل  فإن، %01 ــبـ الصرف الفعلي احلقيقي
 بولعوينات حممد، فرحي)توافق مع نتائج دراسة ت كما  ،مع الفرضية األوىلو  االقتصاديتتوافق مع املنطق 

ؤشر يف البلد املوارتفاع قدرة السلع احمللية على املنافسة، تنخفض  ؤشراملعند ارتفاع  هألن ،(2015 ،حياة
التجاريَّي يف فرتة من الزمن، وابلتايل  واملنافسَّي احمللي يقيس مدى اخنفاض القوة الشرائية لعملة الشركاء

. اخنفاض تنافسية السلع احمللية مقارنة ابلسلع األجنبية، وحتول الشركاء التجاريَّي إىل شراء السلع األجنبية
 حمل الدراسة الدول سلعصادرات ترتفع  %01 ـــبـبداللة مؤشر قيمة وحدة التصدير  سعاراألوعند الزايدة يف 

على  ،وال تتوافق مع املنطق االقتصادي الثانيةتتوافق مع الفرضية  اإلجيابية ال، وهذه العالقة %0,75بـــــ 
اعتبار أن الزايدة يف أسعار املنتجات احمللية خيفض من فرص تصديرها. وميكن أن يعود ذلك إىل تالزمية 

زايدة يف مؤشر  الدراسة وإذا عرفت الدول حمل .الزايدة يف كل من األسعار والطلب على السلع األجنبية
 تتوافق مع الفرضية األوىلاإلجيابية ، وهذه العالقة %1,3ــ ـتزيد الفرص التصديرية بـ %01 ــبــ حرية التجارة

ؤدي إىل انفتاح وحترير أكثر لألسواق من القيود الكمية وغري ت حرية التجارةن أل ،ومع املنطق االقتصادي
وتعترب الدول حمل الدراسة مندجمة يف اتفاقيات جتارية دولية وتكتالت ، الدولبَّي السلع تبادل الكمية أمام 

، فضال عن السياسات واالسرتاجتيات اتفاقية التجارة احلرة ألمريكا الشماليةاقتصادية كاالحتاد األورويب و 
ثر يف األجل الطويل أكرب عامل يؤ  حرية التجارةثل متوابلتايل  الفعالة يف جمال التجارة الدولية يف هذه الدول،
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تطور نسبة استعمال بداللة  التجارة االلكرتونيةوتؤدي زايدة  على مدى التطور السنوي لصادرات السلع.
، %0,34بـــــ صادرات سلع عينة الدراسة من الدول إىل اخنفاض  %01 ــبــلألغراض التسويقية االنرتنت 

توافق مع نتائج دراسة تال و  وال تتوافق مع املنطق االقتصادي مع الفرضية الثانية تتناىفالسلبية وهذه العالقة 
(Aleksandar Stoykovtć, et al 2016) وميكن أن يفسر ذلك أبن الزايدة املتسارعة يف نسبة ،

، يقابلها اخنفاض يف األجل الطويل لواردات السلع يف بعض التجارة االلكرتونيةاستعمال االنرتنت ألغراض 
الصادرات تأثري اإلجيايب لالنرتنت على وعليه فال، اسرتاتيجيات إلحالل الوارداتتباع إلتيجة األسواق الدولية ن

صادرات يؤدي إىل ارتفاع  %01 ــبـيف املوانئ  حركة نقل احلاوايتوزايدة  .يف األجل القصري ميكن أن يكون
وتتوافق مع املنطق االقتصادي، وتتوافق  تتوافق مع الفرضية الثانيةاإلجيابية ، وهذه العالقة %0,58بـــــ السلع 

التوزيع بداللة النقل – ( من حيث إجيابية أتثري املزيج التسويقي2015مونية، مع نتائج )دراسة بن عربية 
 على زايدة الصادرات. -البحري للسلع

 خامتة: .6
القدرة اإلنتاجية على أن أهم العوامل املؤثرة يف أداء الصادرات تتمثل يف هذا املوضوع دلنت دراسة 

، واالندماج يف االقتصاد الدويل لتجاريوالتنافسية لالقتصاد والسلع احمللية، فضال عن مدى حرية التبادل ا
 .لسلع إقليميا وعامليال والتوزيعيةوكذا القدرة اللوجستية 

 ميكن ذكر أهم النتائج إبجياز يف النقاط التالية: النتائج:
وغريها، بتطور اقتصادايهتا وتفتح جتارهتا اخلارجية، بدليل املتوسط احلسايب  أ مالصَّي، أملانيا والو تتميز  -

، حيث 2017-2007اليت مت جتربتها يف النموذج يف الفرتة و  صادرات السلع والعوامل املؤثرة فيها،السنوي ل
، (1,87E+12)على سبيل التمثيل ُقدر املتوسط احلسايب السنوي لصادرات السلع الصينية واهلولندية بــ 

(6,11E+11)  ،وهذا دوالر أمريكي على التوايل، وهذه القيم املرتفعة عرفت التطور من سنة إىل أخرى
 ؛التطور راجع إىل فعالية اإلنتاج والقدرات التنافسية والتسويقية، واالندماج يف التكتالت التجارية

تتصف هذه الدول بوفرة اإلنتاج ، حيث ؤثرةالعوامل املعود إىل إجيابية يالصادرات  أداءابلنتيجة إجيابية  -
منخفض نسبيا مؤشر سعر الصرف الفعلي احلقيقي  ، ومت تسجيل متوسط حسايب سنويواقتصادايت احلجم
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)داللة على ارتفاع تنافسية االقتصاد واإلنتاج(. ومتوسط سنوي منخفض ملؤشر قيمة وحدة التصدير، مبعىن 
فضال عن التأثري االجيايب حلرية التجارة  ل الوفرة والتنويع اإلنتاجيَّي.اخنفاض أسعار السلع املصدرة وذلك بفض

 واخنفاض القيود اجلمركية وغري اجلمركية يف الدول املتقدمة، كوهنا دول مندجمة يف اتفاقيات جتارية دولية.
والتبادل  التجارةوتتسم هذه الدول أيضا ابلتطور يف نسبة استعمال االنرتنت وهو ما ينعكس ابإلجياب على 

على التطور السنوي لقيم  التأثري االجيايبللقدرة التوزيعية بداللة حركة احلاوايت يف املوانئ  وكذا، االلكرتوين
 ؛الصادرات السلعية

الدراسة على وعينة حسب جتربة منوذج  يةصادرات السلعدالة التُبىن التطورات املستقبلية اليت حتدث يف  -
، للسلعالتوزيع بداللة حركة النقل البحري التنافسية وكفاءة أساس القدرة اإلنتاجية للبلد، وعلى أساس القدرة 

تبادل االلكرتوين يف لدون أتثري واضح لو  األسعار ارتفاع بغض النظر عنوبتأثري مهم حلرية التجارة، وذلك 
ضعف أداء صادرات ارنة بَّي اجلزائر وعينة الدراسة، فإن . وكإشارة ومقاألجل الطويل على أداء الصادرات

إذ تقل صادرات السلع اجلزائرية  ،دالة الصادراتالسلع اجلزائرية يعود ابألساس إىل ضعف وسلبية مؤشرات 
، بسبب اخنفاض القدرة اإلنتاجية املتقدمةدول البعشرات األضعاف عن صادرات  -أغلبها حمروقات–

 .اسة التجارية وضعف االندماج يف االقتصاد الدويلسويقية، وضعف السيوالت
على املستويَّي املؤسسات اجلزائرية االقتصاد اجلزائري و بناءا على نتائج الدراسة، فيجب على  االقرتاحات:

الكلي واجلزئي حتسَّي أداء الصادرات، من خالل االهتمام برفع القدرة اإلنتاجية والتنافسية للمنت ج احمللي، 
وتركيز اجلهود  قطاعات اإلنتاجكل من خالل حتفيز   خطة ونوااي صادقة لتنويع ووفرة اإلنتاج، والسعي وفق

. كما جيب تطوير البنية التحتية املتعلقة ابلنقل البحري للبضائع، بتطوير املوانئ واالندماج التسويق الدويلعلى 
أكثر يف التجارة الدولية، مع ضرورة تطوير التكنولوجيا واستعمال التسويق عرب االنرتنت لالستفادة من منافع 

أهداف االتفاقيات والشراكات  فضال عن االستعانة بتجارب الدول الرائدة، وحماولة حتقيقتسويقية أكثر. 
  .التجارية
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املستهلكني النهائيني  اجتاهاتملؤسسة اتصاالت اجلزائر على  اإللكرتوينوقع املاإلعالن يف  حمتوى أثر
 (دراسة استطالعية) . ADSLحنو خدمة
advertising in the Algeria -he impact of eAn exploratory study on t 

Telecom website on the attitude of end consumers towards its ADSL 

service 
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 ملخص:
ملؤسسة اتصاالت اجلزائر على  اإللكرتويناإلعالن يف املوقع  أثريهدف هذا البحث إىل دراسة 

جلمع  ولتحقيق أهداف الدراسة، قمنا بتطوير استبانه ،ADSLاملستهلكني النهائيني حنو خدمة اجتاهات
، مت توزيعها الكرتونيا، حيث تلقينا  ADSLالبياانت املطلوبة من الزائرين هلذا املوقع من املشرتكني يف خدمة

 اجتاهاتعلى  اإللكرتوينحملتوى اإلعالن  أثرإجابة صاحلة للمعاجلة. وقد توصلت الدراسة إىل وجود  36
ابلنسبة للمكوانت الثالثة لالجتاه ) املكون املعريف، املكون  ADSLاملستهلكني النهائيني حنو خدمة 

 (.العاطفي، املكون السلوكي 
املستهلكني  اجتاهات ،مؤسسة اتصاالت اجلزائر، اإللكرتوين، املوقع اإللكرتويناإلعالن  :يةكلمات مفتاح

 . ADSLالنهائيني، خدمة

 JEL: M37 ،.M31 اتتصنيف

Abstract:  

This work aims to study the impact of electronic advertising in the  
__________________________________________ 

  a.madni@univ-boumerdes.dz : مييلاإل ،محدمادين أ: املؤلف املرسل

http://r.khelifi.univ-boumerdes.dz/
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Algeria Telecom website on the attitude of active end consumers towards its 

ADSL service. To achieve the objective of this study, we designed an on-line 

questionnaire directed to the Algeria Telecom ADSL service subscribers 

where we collected 36 valid data. The analysis of these data showed that there 

is an impact of the e-advertising on the consumer attitude according to the 

three attitude components: the affective, the behavioral and the cognitive 

component.  

Keywords: electronic advertising, website, end-consumers attitude, Algeria 

Telecom Company, ADSL service. 

Jel Classification Codes: M37, M31. 

  :مقدمة
عمال اليوم تطورات كبرية السيما يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واليت أدت شهد عامل األ

واملواقع االجتماعية،  اإللكرتوينإىل ظهور االنرتنت وما تبعها من ظهور ملواقع الويب وحمركات البحث والربيد 
هذا ما أدى ابملؤسسات إىل التسارع إلنشاء مواقع الكرتونية لعرض منتجاهتا و جذب املستهلكني واحملافظة 

 عليهم.
 االقتصاديةحد اجملاالت املهمة اليت أدركت املؤسسات أاإلعالن عرب املواقع اإللكرتونية  يعتربو 

من فئات معينة من املستهلكني والتعرف على  واالقرتابملنتجاهتا  والتجارية ما له من أمهية كربى يف الرتويج
وتعمل الكثري من املؤسسات على استغالل فرص اإلقبال الكبري و  وكيفية توجيه قراراهتم الشرائية. اجتاهاهتم

 اإلعالن عن منتجاهتا سعيا منها يفاملتزايد من طرف فئات كبرية من اجملتمع اجلزائري على مواقع الويب 
 توجيه السلوك الشرائي للمستهلكني النهائيني حنو منتجاهتا. 

 مشكلة الدراسة:
 :التايل الرئيسي التساؤل صياغة اإلشكالية يف ميكن سبق ما ضوء على

املستهلكني  اجتاهاتملؤسسة اتصاالت اجلزائر على  اإللكرتوينحملتوى اإلعالن يف املوقع  أثرهل يوجد 
 ؟ ADSLخدمة النهائيني حنو
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 الفرضيات:
ملكون املعريف املؤسسة اتصاالت اجلزائر على  اإللكرتوينحملتوى اإلعالن يف املوقع  أثريوجد  :األوىلالفرضية 
 ADSLحنو خدمة املستهلكني النهائيني  الجتاهات

 العاطفيملكون املؤسسة اتصاالت اجلزائر على  اإللكرتوينحملتوى اإلعالن يف املوقع  أثروجد ي :الثانيةفرضية ال
 ADSLحنو خدمة  املستهلكني النهائيني الجتاهات
 ملكون السلوكياملؤسسة اتصاالت اجلزائر على  اإللكرتوينحملتوى اإلعالن يف املوقع  أثروجد ي :الثالثةالفرضية 
 ADSLحنو خدمة  املستهلكني النهائيني الجتاهات

 مهية الدراسة:أ
 علىاجلزائر ملؤسسة اتصاالت  اإللكرتوينيف املوقع حمتوى اإلعالن  أثرمعرفة  إىلهتدف هذه الدراسة 

املعريف، املكون  )املكونابلنسبة للمكوانت الثالث لالجتاه  ADSLخدمة  املستهلكني النهائيني حنو اجتاهات
 هلذا املوقع.ابلتطبيق على الزائرين  العاطفي، املكون السلوكي(

 الدراسة:داف هأ
معرفة درجة أتثري احملتوى اإلعالين للمؤسسة يف كل مكون من  مكوانت  إىلتسعى هذه الدراسة 

لفت انتباه مسؤويل و  االجتاه لتدعيم االجتاهات االجيابية وتغيري االجتاهات السلبية لصاحل املؤسسة ومنتجاهتا،
جل تطويرها أن االلكرتوين، م مبوقعهامؤسسة اتصاالت اجلزائر إىل االهتمام أكثر ابإلعالانت اليت تنشرها 

على املكوانت الثالث جيايب أتثري إيكون هلا  حىتوذلك ، اإلخراج أو من الناحية اجلمالية أو األلوان سواء
، ت واملعارف اخلاصة بعروض املؤسسةتزويد املستهلكني ابملعلوما، أي ) املعريف، العاطفي، السلوكي( جتاهلال

ومنه زايدة احلصة السوقية  و امليل حنو منتجات املؤسسة تليها النية أو السلوك الشرائي،ومن مث خلق الرغبة أ
 وجذب عمالء جدد. احلالينيهلا ابحلفاظ على العمالء 

 للدراسة:أو اإلطار التصوري  الدراسة منوذجأ
 ( النموذج املقرتح للدراسة.01يوضح الشكل رقم )
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 النموذج املقرتح للدراسة :1الشكل 

 
 
 
 
 

 : من إعداد الباحثملصدرا

 الدراسات السابقة:
يف  اإللكرتوينبعنوان" دور املزيج الرتوجيي مقال  (64-46، الصفحات 2017)قعيد و خبيت،  دراسة.1

على عينة من املستهلكني اجلزائريني  إستبانةولقد قام الباحثان بتوزيع  على سلوك املستهلك اجلزائري(، التأثري
 381املستخدمني للتكنولوجيا يف والايت )الوادي، ورقلة، بسكرة، غرداية(، ومت احلصول يف النهاية على 

 النتائج التالية اليت هتمنا يف الدراسة: إىلصاحلة للدراسة والتحليل وتوصلت الدراسة  ستمارةا

 .على سلوك املستهلك اجلزائري اإللكرتويناإلعالن  أثرتوجد عالقة ذات داللة إحصائية يف  -
وى اإلعالين يف مواقع الشبكات احملت أثربعنوان" مقال  (250-223، الصفحات 2013)حممود، دراسة .2
ولقد قام ، حالة شركة االتصاالت السعودية " :املستهلكني حنو العالمة التجارية جتاهاتاعلى  جتماعيةاال

النتائج التالية اليت هتمنا  إىل، وتوصلت الدراسة مفردة 408على عينة ميسرة قدرها  إستبانةبتوزيع  الباحثان
 يف حبثنا:

السعودية يف مواقع  تصاالتاالجيابية ذات داللة إحصائية بني حمتوى إعالانت شركة إوجود عالقة  -
 املستهلكني من زائري هذه املواقع حنو عالمتها التجارية. واجتاهاتاعية الشبكات االجتم

على  اإللكرتويناإلعالن  أثربعنوان" مقال  ،(79-62، الصفحات 2016)جلول و زينب،  دراسة ).3
 ملؤسسة اخلطوط اجلوية اجلزائرية اإللكرتوينسلوك املستهلك، دراسة حتليلية ألراء عينة من متصفحي املوقع 

إىل  مفردة، و توصلت الدراسة 108ولقد قام الباحثان بتوزيع استبانه على عينة من املستهلكني تقدر ب 
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 النتائج التالية اليت هتمنا يف الدراسة:

من طرف مؤسسة اخلطوط اجلوية اجلزائرية على سلوك األفراد  املتبىن اإللكرتوينألبعاد اإلعالن  أثرهناك  -
 املتعرضني لربانمج اإلعالن التسويقي.

 : اجلانب النظريأوال
 :اإللكرتوينمفهوم اإلعالن  .1

 منه أكثر حوار هو وسيلة أي إلكرتونياً، واملستهلك املنتج بني تربط وسيلة"هو اإللكرتوين اإلعالن
 (89، صفحة 2013)زواوي،  " مطالبة وسيلة

 ابلعديد من املزااي ميكن توضيحها كما يلي: اإللكرتوينيتميز اإلعالن  :اإللكرتوينمزااي اإلعالن .1.2
 (6، صفحة 2012)نوري و بلعلياء، 

 للمستهلك احلصول على بياانت تفصيلية عن املنتج. ميكنأ.
 .لومات تغذية عكسية بصورة سريعةالقدرة العالية لإلعالن عرب االنرتنت يف احلصول على بياانت ومع.ب
 القدرة العالية على استهداف قطاعات واسعة جدا من املستهلكني يف األسواق العاملية..ج
الذين يعرض عليه اإلعالن ورمبا ينجح هذا اإلعالن يف استمالتهم وحتويل استقطاب عدد كبري من املتلقني  .د

 رغباهتم إىل أفعال شرائية حقيقية.
 القدرة العالية على قياس مستوايت كفاءة وفاعلية أنشطة اإلعالن وربط النتائج املتحققة مبستوى التكاليف.ه
 .بصورة سريعة اإلعالين والرسالة اإلعالنيةيريات على حمتوى النص غديالت والتعالت القدرة على إجراء.و
إال انه حيمل جمموعة من  اإللكرتوينابلرغم من املزااي العديدة لإلعالن :اإللكرتوينعيوب اإلعالن  1.3

 .(10-9، الصفحات 2016)بوعامر،  العيوب اليت ميكن أن نذكرها كالتايل
 يقتصر على الفئة املستخدمة االنرتنت فقط...حمدودية الوصول: أ. 
يسبب يف بعض األحيان تنفريهم منها  ا، ممحيث يتلقى املستخدمون كم هائل من اإلعالانتلتزاحم: ا. ب

 وعدم قدرهتم على استيعاهبا.
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هة ومن هذا من ج ختوف املستخدم من أن تكون بعض الرسائل اإلعالنية حتمل فريوسات،األمن: ج. 
 ختضع للرقابة الفعالة من قبل احلكومات... كوهنا ال  ،اة اقل أمناإللكرتونيجهة أخرى تعترب اإلعالانت 

 ويزيد هذا العائق بزايدة املستخدمني الذين يرغبون يف التحميل.بطء حتميل املعلومات: د. 
املفاجئة منها وإعالانت  ة، السيمااإللكرتوني: أصبح املستخدمون يتذمرون من اإلعالانت املضايقةه. 

 الفواصل.
  سلوك املستهلك النهائي:.2

سلوك املستهلك أبنه "الفعل املتحقق من قبل الفرد يف شراء أو استخدام  Berko witz وقد عرف
أو االنتفاع من منتج أو خدمة متضمنة عدد من العمليات الذهنية واالجتماعية اليت تقـود إىل حتقيق ذلك 

 " (89، صفحة 2011)البااب،  الفعل
جمموعة األنشطة والتصرفات اليت يقدم عليها املستهلكون أثناء  : ويعرف سلوك املستهلك على انه

حبثهم عن السلع واخلدمات اليت حيتاجون إليها هبدف إشباع حاجاهتم هلا ورغباهتم فيها، وأثناء تقييمهم هلا 
)عبد الفتاح  واحلصول عليها واستعماهلا والتخلص منها وما يصاحب ذلك من عمليات واختاذ القرارات

 .(38، صفحة 2007حممود، 
التفضيالت اليت  مما سبق ميكن تعريف سلوك املستهلك على انه " جمموعة من الرغبات وامليول و

 طلب حقيقي فعال اجتاه سلعة أو خدمة معينة.  إىلتتحول 
 :االجتاهاتتعريف .3

، والذي لالجتاهاتأكثر التعاريف الشائعة  G.W ALLPORTجوردن البورت يعترب تعريف 
يعرفها على أهنا " حالة من االستعداد النفسي والعصيب، واليت تشكل أتثريا مباشر على استجاابت الفرد حنو 

 " (90-76، الصفحات 2018)بوشارب،  مجيع املواضيع واحلاالت اليت ترتبط هبا
، الصفحات 2017)فاتح، سليمة، و كوثر،  مكوانت أساسية ثالثة هي لالجتاهات نأومن هنا يتضح 

185-200). 
رد موضوعا أو قضية ويقصد هبذا البعد املعلومات اليت يدرك من خالهلا الفالبعد أو املكون املعريف: .1.3
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 .أو شخصا ما
ويقصد ابلبعد الوجداين امليل ابإلجياب أو السلب جتاه  موضوع أو قضية  أو املكون الوجداين: البعد.2.3

 ...املعريف اجلانب نتيجة الوجداين اجلانب أو دولة ويتشكل اأو شخصا أو منظمة أو شعب
 اللذين يوجهان سلوك السابقني املكونني عن الناتج املكون هو البعد أو املكون السلوكي:.3.3

الفرد  مبيل املكون هذا يتعلق الثالثة و املكوانت هذه متوسط عن االجتاه ويعرب معني، فعل حنو املستهلك
 .معني موقف جتاه معني بشكل للتصرف

 :اإللكرتوينتعريف املوقع .4
 نه " جمموعة من الصفحات والنصوص والصور واملقاطع الفيديويةأعلى  اإللكرتوينف املوقع يعر  

 أواملرتابطة وفق هيكل متماسك ومتفاعل يهدف إىل عرض ووصف املعلومات والبياانت عن جهة ما 
حبيث يكون الوصول إليه غري حمدد بزمان وال مكان وله عنوان فريد حمدد مييزه عن بقية املواقع  مؤسسة ما،

ة اإللكرتونيتعرف أيضا املواقع كما ,"(58-35، الصفحات 2010)مصطفى حسني،  على شبكة االنرتنت
أبهنا " عبارة عن جمموعة صفحات الكرتونية مرتبطة مع بعضها البعض كما ميكن مشاهدهتا والتفاعل معها 

وميكن عرضها بواسطة اهلواتف النقالة عرب تقنية  web browserعرب برامج حاسوبية تدعى املتصفحات 
 على الويب موقع حيتوي أن وميكن ."(38-29، الصفحات 2017)ثنيو،  الالسلكيةنظام التطبيقات 

 املوقع فإن اجمللدات من جمموعة على حيتوي دليال الويب موقع اعترب فإذا أكثر، أو واحد فرعي موقع
 .(38-29، الصفحات 2017)ثنيو،  بذاته مستقال ويب موقع على حيتوي فرعي جملد عن عبارة الفرعي

 :ADSLتعريف خدمة .5
 -: " خط اشرتاك رقمي غري متماثل ) ابالجنليزية(2018)ويكيبيداي،  ابهنا ADSLتعرف 

Asymmetric Digital Subscriber Line خطوط االشرتاك الرقمية خط  أشكال( شكل من
املشرتك الرقمي،وهي تقنية تبادل املعلومات تقوم بنقل البياانت من خالل خطوط اهلاتف النحاسية بشكل 

من مودم النطاق الصويت التقليدي وذلك ابالستفادة من الرتددات الغري مستخدمة يف املكاملات  أسرع
امليكرو فلرتاو السبليرت الذي يسمح خلط هاتفي  ADSLاملستخدمة يف تقنية الـــ  األجهزةاهلاتفية، ومن 
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 إىلواملكاملات اهلاتفية يف نفس الوقت، حيث يقوم بفصل خط اهلاتف  ADSLواحد ابستخدام خدمة 
 ...للمعلومات ) وهذا ما يسمى ابلتزامن( واألخرجمالني من الذبذابت واحد منها للصوت 

 :(2018)ويكيبيداي،  ADSL مميزات خدمة.1.5
 السرعة العالية يف نقل البياانت..أ

 عدم انشغال خط اهلاتف عند االتصال ابلشبكة العنكبوتية..ب
 التوفري وقلة التكلفة..ج

  :(2018)ويكيبيديا،  ADSLعيوب خدمة .2.5
 .كيلو مرت  5بعد من أمن املقسم الرئيسي حبيث ال يكون تكون قريب  أنجيب .أ

 .½استقبال البياانت يكون أسرع من إرساهلا بنسبة .ب
 اثنيا: اجلانب التطبيقي 

 :ما يلي خالل من وذلك امليدانية للدراسة ابإلجراءات املنهجية  املتعلقة وهيالطريقة:.1
 حدود الدراسة:.1.1

 10/02/2018اىل  17/11/2018متت الدراسة  خالل الفرتة املمتدة من  احلدود الزمنية:.1.1.1
 ADSLاقتصرت الدراسة على عينة من املستهلكني النهائيني املشرتكني يف خدمة  احلدود املكانية:.2.1.1

 هلذا الغرض. إعدادهملؤسسة اتصاالت اجلزائر، من خالل استبيان اإللكرتوين مت 
االعتماد على املنهج الوصفي الذي يتضمن استخدام األسلوب امليداين يف مجع مت الدراسة:  منهج.2.1

  (spss20)البياانت بواسطة االستبيان وحتليلها إحصائيا بواسطة برانمج اخلدمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
 الختبار صحة فرضيات الدراسة 

الذين يزورون املوقع  ADSLمن املستهلكني النهائيني خلدمة  الدراسة جمتمع يتكونالدراسة:  جمتمع.3.1
 ملؤسسة اتصاالت اجلزائر. اإللكرتوين

والذين  ADSLجمموعة من املستهلكني النهائيني خلدمة  علىالدراسة  عينة اقتصرتالدراسة:  عينة.4.1
 ،ةاختيارهم بطريقة غري عشوائية مت من جمتمع الدراس ملؤسسة اتصاالت اجلزائر اإللكرتوينيتوافدون على املوقع 
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استبانه  36استبانه الكرتونية مت نشرها عرب مواقع التواصل االجتماعي، مت اإلجابة على:  إعدادحيث مت 
 .قابلة للمعاجلة

 أثراستخدم الباحث استبانه الكرتونية معدة جلمع البياانت، للتحقق من وجود  :مجع البياانت أداة.5.1
املستهلكني النهائيني حنو خدمة  اجتاهاتملؤسسة اتصاالت اجلزائر على  اإللكرتوينحملتوى اإلعالن يف املوقع 

ADSL عبارة  18 ستبانة، وقد تضمنت اإلاإللكرتوين هاملوقعاملستهلكني النهائيني الزائرين  من وجهة نظر
عبارات لكل مكون من مكوانت االجتاه مبجموع  04حيث خصصنا  ابالجتاهاتعبارة خاصة  12منها 

 :موجودة على الرابط ستبانة، و اإلعبارات ختص تقييم احملتوى اإلعالين يف املوقع 06 و عبارة 12
 https://docs.google.com/forms/d/e1/FAIpQLSd2UcUGn1PXkGzVGAjfIZLbL41

e2FLdTuACc3QpmLK_v2ev0Q/viewform?vc=0&c=0&w=1 
النوع من الدراسات واليت تضم  هلذااألساليب اإلحصائية املناسبة  األساليب اإلحصائية املستعملة:.6.1

وقد مت حتديد ثالث ، معامل االحندار البسيط ،كرونباخ  التكرارات والنسب املئوية، ابإلضافة إىل اختبار ألفا
اقل –1مستوى منخفض ) بقسمة اجملاالت اخلمسة على ثالثة كما يلي: ول والثاينمستوايت للمحورين األ

 .(5-3.4مستوى عايل ) ، (3.4اقل من  - 2.67(، مستوى متوسط ) 2.67من 
 ستبيان: قياس مستوى صدق وثبات اإل.7.1

 اجتاهاتاملكونة حملور  العناصر ثبات مستوى لقياس "كرونباخ ألفا" مقياس ابستخدامقياس الصدق: أ.
ملؤسسة اتصاالت  اإللكرتوينتقييم حمتوى اإلعالن عرب املوقع وحمور  ADSL املستهلكني النهائيني حنو خدمة

 يعربان ، حيث% 80.6واحملور الثاين هو:  % 77.2هو:  األولاحملور  نتائج متوسط كاناجلزائر، حيث  
 وهي  % 60 من أعلى ألهنمامقبولني  يعتربان إذ لكل حمور على حدا، الداخلي االتساق مستوى على

 .الدراسات هذه مثل يف هبا املسموح النسبة
 .الفرضيات اختبار إىل األخري يف وصوال وتفسريها النتائج مناقشة إىل هنا نتطرق :.النتائج ومناقشتها2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2UcUGn1PXkGzVGAjfIZLbL41e2FLdTuACc3QpmLK_v2ev0Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2UcUGn1PXkGzVGAjfIZLbL41e2FLdTuACc3QpmLK_v2ev0Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2UcUGn1PXkGzVGAjfIZLbL41e2FLdTuACc3QpmLK_v2ev0Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
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 ملؤسسة اتصاالت اجلزائر. ADSLاملستهلكني النهائيني حنو خدمة  جتاهاتاحتليل .1.2
 ADSL املستهلكني النهائيني حنو خدمة جتاهاتاحتليل  :1 اجلدول

 املكـــــــــــــــــــــــون املعريف

 العبارة الرقم
متوسط 
 األوزان

 الرتتيب

01 
مؤسسة اليت ختص خدمة لل اإللكرتوينأاتبع ابهتمام كل اإلعالانت عرب املوقع 

ADSL 
2,64 02 

02 
 اإللكرتوينعرب موقعها   ADSLخدمة ؤسسة عن املاإلعالانت اليت تنشرها 

 مقنعة
2,42 04 

03 
تتوفر  اإللكرتوينعرب موقعها  ADSLخدمة ؤسسة عن املاإلعالانت اليت تنشرها 

 على معلومات كثرية
2,61 03 

 01 2,81 مفهومة اإللكرتوينعرب موقعها  ADSLخدمة ؤسسة عن املإعالانت  04
 3.611 10.4722 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 املكـــــــــــــــــــــــون العاطفي
 02 2,64 لمؤسسةل اإللكرتوينعرب املوقع  ADSLتستثريين اإلعالانت عن عروض خدمة  01
 01 2,72 مؤسسة جذابة.لل اإللكرتوينعرب املوقع  ADSLاإلعالانت عن عروض خدمة  02
 اإللكرتويناملوقع املروج هلا عرب  ADSLأشعر ابلثقة اجتاه عروض خدمة  03

 .لمؤسسةل
2,42 04 

 03 2,61 لمؤسسة تشعرين ابلرضا.ل اإللكرتويناملوقع املروج هلا عرب  ADSLعروض خدمة  04
 4.187 10.3889 اجملموع

 السلوكياملكـــــــــــــــــــــــون 
تشجع على االستمرار يف  اإللكرتوينمؤسسة عرب موقعها لة لاإللكرتونياإلعالانت  01

 .ADSLمواصلة االشرتاك يف خدمة 
2,67 02 

يشجعين  اإللكرتوينلمؤسسة عرب موقعها لة اإللكرتونيثقيت يف اإلعالانت  02
 .ADSLابالشرتاك يف خدمة 

2,83 01 
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تدفعين لتبين خدمة  اإللكرتوينرب موقعها عمؤسسة لة لاإللكرتونياإلعالانت  03
ADSL. 

2,58 04 

مؤسسة عرب موقعها جتعلين أمتسك أكثر خبدمة لة لاإللكرتونياإلعالانت  04
ADSL. 

2,61 03 

 4.137 10.6944 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 10.737 31.5556 اجملموع الكلي للمكوانت الثالثة ) االجتاه(

 .SPSS 20 رجات برانمجخماملصدر: 

ملتوسط كانت يف املرتبة األوىل واليت قدر ا  4العبارة فان  1من خالل اجلدول ابلنسبة للمكون املعريف:.أ
واليت  1نقطة احلياد وابلتايل فهي تقع يف اجملال السليب، تليها العبارة  3وهي اقل من  2.81: املرجح هلا بـ

واليت قدر املتوسط  3والواقعة كذلك يف اجملال السليب، مث تليها العبارة  2.64: قدر املتوسط املرجح هلا بـ
: بوسطها املرجح يقدر مت 2العبارة  أتيت األخريوالواقعة كذلك يف اجملال السليب ويف  2.61ـ: بـاملرجح هلا 

 .وابلتايل فهي تقع يف اجملال السليب 2.42
املستهلكني النهائيني حنو خدمة  الجتاهاتوعليه كان متوسط األوزان الكلي للمكون املعريف 

ADSL  :اجتاهاتوابلتايل فان  12 وهو اقل من املتوسط االفرتاضي املقدر بــــ: 10.4722يقدر بــ 
 ADSLمما يدل على أن املستهلكني النهائيني غري راضيني عن خدمة  املستهلكني ابلنسبة هلذا املكون سلبية

مؤسسة  نأ ، حيثاإللكرتوينو كذلك اإلعالانت اليت تنشرها مؤسسة اتصاالت اجلزائر عرب موقعها 
اتصاالت اجلزائر مؤسسة احتكارية وابلتايل فهي ال هتتم كثريا ابجلانب التسويقي خاصة االتصاالت التسويقية 

 غري حمني ابملعلومات اجلديدة. لكرتوينإلاما تقوم هبا، وموقعها  ومنها اإلعالانت اليت اندرا

كانت يف املرتبة األوىل واليت قدر املتوسط   2العبارة  فان 1من خالل اجلدول ابلنسبة للمكون العاطفي:.ب
واليت  1نقطة احلياد وابلتايل فهي تقع يف اجملال السليب، تليها العبارة  3وهي اقل من  2.72املرجح هلا بـ: 

واليت قدر املتوسط  4والواقعة كذلك يف اجملال السليب، مث تليها العبارة  2.64ـ: بـقدر املتوسط املرجح هلا 
: ـبيقدر متوسطها املرجح  3العبارة  أتيت األخريوالواقعة كذلك يف اجملال السليب ويف  2.61ـ: بـ املرجح هلا
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 الجتاهات، وعليه كان متوسط األوزان الكلي للمكون العاطفي يل فهي تقع يف يف اجملال السليبوابلتا 2.42
 املتوسط االفرتاضي املقدر بـــ:وهو اقل من  10.3889يقدر بــ:  ADSLاملستهلكني النهائيني حنو خدمة 

مما يدل على أن املستهلكني النهائيني ال  املستهلكني ابلنسبة هلذا املكون سلبية اجتاهاتوابلتايل فان  12
شعور اجيايب عاطفي حنو اإلعالانت اليت  أيو كذلك ليس لديهم  ADSLخدمة  تربطهم أي عاطفة اجتاه

 أويتوفر على تصميم جيد وألوان جذابة  الذي ال اإللكرتوينتنشرها مؤسسة اتصاالت اجلزائر عرب موقعها 
 موسيقى تستهوي الزائرين خاصة فئة الشباب.

كانت يف املرتبة األوىل واليت قدر املتوسط   2العبارة  فان 1من خالل اجلدول : السلوكيابلنسبة للمكون .ج
واليت  1نقطة احلياد وابلتايل فهي تقع يف اجملال السليب، تليها العبارة  3وهي اقل من  2.83: بـاملرجح هلا 

واليت قدر املتوسط  4والواقعة كذلك يف اجملال السليب، مث تليها العبارة  2.67ـ: بـقدر املتوسط املرجح هلا 
: بيقدر متوسطها املرجح  3العبارة  أتيت األخريوالواقعة كذلك يف اجملال السليب ويف  2.61ـ: بـ املرجح هلا

 جتاهاتوابلتايل فهي تقع يف يف اجملال السليب، وعليه كان متوسط األوزان الكلي للمكون السلوكي ال 2.58
 املتوسط االفرتاضي املقدر بــــ:وهو اقل من  10.6944يقدر بــ:  ADSLاملستهلكني النهائيني حنو خدمة 

النهائيني ال  مما يدل على أن املستهلكني املستهلكني ابلنسبة هلذا املكون سلبية اجتاهاتوابلتايل فان ، 12
ن نواايهم لالطالع على إال اندرا وابلتايل فإملؤسسة اتصاالت اجلزائر  اإللكرتوينيرتددون على زايرة املوقع 

ن املوقع اليتوفر على جديد بل يف نه شيء روتيين ابلنسبة هلم وألللمؤسسة ضئيلة أل ةاإللكرتونياإلعالانت 
 بعض احلاالت يكون غري حمني.

األوزان املرجحة للمكوانت الثالثة نستنتج ان االجتاه العام  ومما سبق وابلنظر اىل متوسطات
 اه هو حمصلة للمكون املعريفاالجت ألنسلبية وهذا شيء طبيعي  ADSLللمستهلكني النهائيني حنو خدمة 

وهو اقل من  31.5556: بـ جتاهاتحملور اال املرجحة لألوزان، ويقدر املتوسط الكلي والعاطفي والسلوكي
 .سلبية ADSLاملستهلكني النهائيني حنو خدمة  اجتاهات، وابلتايل فان 36ـ: بـ املتوسط االفرتاضي املقدر

 نإف 2 ل اجلدولمن خال:موقع مؤسسة اتصاالت اجلزائر يف اإللكرتوين اإلعالنحتليل حمتوى .2.2
نقطة احلياد وابلتايل  3وهي اقل من  2.94ـ: بـكانت يف املرتبة األوىل واليت قدر املتوسط املرجح هلا   2العبارة 
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اجملال الواقعة كذلك يف  و 2.86ـ: بـواليت قدر املتوسط املرجح هلا  1فهي تقع يف اجملال السليب، تليها العبارة 
الواقعة كذلك يف اجملال السليب، مث تليها  و 2.86ـ: بـواليت قدر املتوسط املرجح هلا  4وكذلك العبارة  السليب،
واليت  6الواقعة كذلك يف اجملال السليب، مث أتيت العبارة  و 2.67ـ: بـواليت قدر املتوسط املرجح هلا  5العبارة 

 2.56ـ: بـواليت قدر املتوسط املرجح هلا  3يف املرتبة األخرية أتيت العبارة  و، 2.58ـ: بـقدر املتوسط املرجح هلا 
 اإللكرتوينيف املوقع  اإلعالينعليه كان متوسط األوزان حملور تقييم احملتوى و والواقعة كذلك يف اجملال السليب 

ابلتايل و  18 بــــ: قل من املتوسط االفرتاضي املقدرأهو و  16.4722ملؤسسة اتصاالت اجلزائر يقدر بــ: 
مما يدل على أن املستهلكني  ملؤسسة اتصاالت اجلزائر سلبية اإللكرتوينيف املوقع  اإلعالينفان تقييم احملتوى 

ي شعور اجيايب حنو اإلعالانت أو كذلك ليس لديهم  ADSLالنهائيني ال تربطهم أي عاطفة اجتاه خدمة 
 اإللكرتويناليت تنشرها مؤسسة اتصاالت اجلزائر عرب موقعها 

 يف موقع مؤسسة اتصاالت اجلزائر اإللكرتوين اإلعالنحتليل حمتوى  :2اجلدول 

 العبارة الرقم
متوسط 
 األوزان

 الرتتيب

 02 2,86 جذابؤسسة املة يف موقع اإللكرتونيحمتوى اإلعالانت  01

 01 2,94 لمؤسسة عرب موقعها يزودين مبا احتاج من معلوماتل اإللكرتويناإلعالن  02

ة اإللكرتونيفيما رأيت أو مسعت عن اإلعالانت  اشعر ابملتعة عندما أفكر 03
 اإللكرتوينمؤسسة عرب موقعها لل

2,56 05 

 يساعدين يف اختيار اإللكرتوينؤسسة عرب موقعها املحمتوى إعالانت  اشعر أن 04
 العرض املناسب.

2,86 02 

 03 2,67 ذو مصداقية عالية. اإللكرتوينؤسسة عرب موقعها املمضمون إعالانت  05

 04 2,58 يبعث على الثقة اإللكرتوينؤسسة عرب موقعها املحمتوى إعالانت  06

  16.472 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 SPSS20 رجات برانمجخماملصدر: 
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 الفرضيات: رختباإ.3
 إن نتائج االختبارات اخلاصة ابلفرضيات الثالثة مفصلة يف اجلدول التايل:

 .ملخص نتائج حتليل االحندار الختبار الفرضيات: 3اجلدول 

اإلعالن  حمتوى
مكوانت  /

اجتاهات 
 املستهلكني

معامل 
االرتباط 
لكارل 
 بريسون

R 

معامل 
 التحديد

R 

Square 

معامل 
املتغري 
 املستقل

b 

اجلزء 
 الثابت

a 

 ANOVA حتليل التباين

 

 t اختبار F اختبار

قيمة 
معامل 

 F  التباين

مستوى 
 α املعنوية

قيمة 
  املعامل

t 

مستوى 
 املعنوية

α 

 802a .643 .472 2.698 126.186 .000b. املكون املعريف
3.657 

11,233 

.000 

.000 

 851a .724 .581 .823 183.807 .000b. العاطفياملكون 
1.094 

13.558 

.000 

.000 

املكون 
 السلوكي

.768a .590 
.518 

 
2.166 100.639 .000b 

2.390 

10.032 

.020 

.000 

 SPSS 20 خمرجات برانمجملصدر: ا

يوجد أثر حملتوى اإلعالن يف املوقع اإللكرتوين ملؤسسة اتصاالت اجلزائر اختبار الفرضية األوىل القائلة: .1.3
 ADSLحنو خدمة  املستهلكني النهائيني الجتاهاتعلى املكون املعريف 

 0H: جتاهاتيوجد أثر حملتوى اإلعالن يف املوقع اإللكرتوين ملؤسسة اتصاالت اجلزائر على املكون املعريف الال 
 .ADSLحنو خدمة  املستهلكني النهائيني

  1H:  الجتاهاتيوجد أثر حملتوى اإلعالن يف املوقع اإللكرتوين ملؤسسة اتصاالت اجلزائر على املكون املعريف 
 .ADSLحنو خدمة  املستهلكني النهائيني
: نالحظ ابن منوذج االحندار البسيط لتمثيل العالقة بني حمتوى اإلعالن يف املوقع 3من خالل اجلدول 

ابلنسبة للمكون املعريف معنوي،  ADSLلاللكرتوين للمؤسسة و اجتاهات املستهلكني النهائيني حنو خدمة 
 ( من التغريات %64.3) ( وان حمتوى اإلعالن يفسر ما نسبته126.186احملسوبة تساوي ) Fإذ أن قيمة 

ان زايدة وحدة واحدة من حمتوى اإلعالن ستزيد من التأثري على املكون املعريف و احلاصلة يف املكون املعريف، 
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املتغري املستقل )حمتوى اإلعالن( يف املتغري التابع ) املكون املعريف( معنوي،  إذ أن اثر ،( %47.2مبا نسبته )
استنادا إىل ما تقدم نرفض  ، (sig=000)( معنوية عند مستوى الداللة 3.657احملسوبة ) tكون قيمة 

يوجد أثر حملتوى اإلعالن يف املوقع اإللكرتوين القائلة "   H1 نقبل الفرضية البديلة و  H0فرضية العدم 
 ."ADSLحنو خدمة  املستهلكني النهائيني جتاهاتملؤسسة اتصاالت اجلزائر على املكون املعريف ال

يوجد أثر حملتوى اإلعالن يف املوقع اإللكرتوين ملؤسسة اتصاالت اختبار الفرضية الثانية القائلة:  .2.3
 .ADSLاجلزائر على املكون العاطفي الجتاهات املستهلكني النهائيني حنو خدمة 

 0H:  يوجد أثر حملتوى اإلعالن يف املوقع اإللكرتوين ملؤسسة اتصاالت اجلزائر على املكون العاطفي ال
 ADSLاملستهلكني النهائيني. حنو خدمة  الجتاهات

 1H:  الجتاهاتيوجد أثر حملتوى اإلعالن يف املوقع اإللكرتوين ملؤسسة اتصاالت اجلزائر على املكون العاطفي 
 ADSLاملستهلكني النهائيني. حنو خدمة 

بني حمتوى اإلعالن يف  : نالحظ ابن منوذج االحندار البسيط لتمثيل العالقة3من خالل اجلدول 
ابلنسبة للمكون العاطفي  ADSLلكرتوين للمؤسسة و اجتاهات املستهلكني النهائيني حنو خدمة إلااملوقع 

( من  %72.4ن حمتوى اإلعالن يفسر ما نسبته )أ و ( 183.807) احملسوبة تساوي Fمعنوي، إذ أن قيمة 
ن زايدة وحدة واحدة من حمتوى اإلعالن ستزيد من التأثري على أ احلاصلة يف املكون العاطفي، و التغريات

املتغري املستقل )حمتوى اإلعالن( يف املتغري التابع ) املكون  إذ أن اثر ،( %58.1املكون املعريف مبا نسبته )
استنادا إىل  ، (sig=000)( معنوية عند مستوى الداللة 1.094احملسوبة ) tالعاطفي( معنوي، كون قيمة 
يف يوجد أثر حملتوى اإلعالن القائلة "   H1 نقبل الفرضية البديلةو   H0ما تقدم نرفض فرضية العدم 

حنو  املوقع اإللكرتوين ملؤسسة اتصاالت اجلزائر على املكون العاطفي الجتاهات املستهلكني النهائيني
 ."ADSLخدمة 
يوجد أثر حملتوى اإلعالن يف املوقع اإللكرتوين ملؤسسة اتصاالت اختبار الفرضية الثالثة القائلة:  .3.3

 ADSLاجلزائر على املكون السلوكي الجتاهات املستهلكني النهائيني حنو خدمة 

 0H يوجد أثر حملتوى اإلعالن يف املوقع اإللكرتوين ملؤسسة اتصاالت اجلزائر على املكون السلوكي :ال
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 .ADSLاملستهلكني النهائيني. حنو خدمة  الجتاهات

 1H : الجتاهاتيوجد أثر حملتوى اإلعالن يف املوقع اإللكرتوين ملؤسسة اتصاالت اجلزائر على املكون السلوكي 
 .ADSLاملستهلكني النهائيني. حنو خدمة 

: نالحظ ابن منوذج االحندار البسيط لتمثيل العالقة بني حمتوى اإلعالن يف 3من خالل اجلدول 
 السلوكيابلنسبة للمكون  ADSLاللكرتوين للمؤسسة و اجتاهات املستهلكني النهائيني حنو خدمة ااملوقع 

( من  % 59ه )ن حمتوى اإلعالن يفسر ما نسبتأ ( و100.639احملسوبة تساوي ) Fمعنوي، إذ أن قيمة 
 ( من التغريات %51.8ن حمتوى اإلعالن يفسر ما نسبته )أ واحلاصلة يف املكون السلوكي،  التغريات

املتغري املستقل )حمتوى اإلعالن( يف املتغري التابع ) املكون السلوكي(  إذ أن اثر ،السلوكي احلاصلة يف املكون
استنادا إىل ما تقدم  ، (sig=.020)( معنوية عند مستوى الداللة 2.390احملسوبة ) tمعنوي، كون قيمة 

يوجد أثر حملتوى اإلعالن يف املوقع القائلة "   H1 ونقبل الفرضية البديلة  H0نرفض فرضية العدم 
حنو خدمة  املستهلكني النهائيني الجتاهاتاإللكرتوين ملؤسسة اتصاالت اجلزائر على املكون السلوكي 

ADSL". 
 :خامتة .4

 اجتاهاتملؤسسة اتصاالت اجلزائر على  اإللكرتويناإلعالن يف املوقع حمتوى  أثر تناول هذا البحث
 التالية:النتائج  إىلحيث توصلنا  ،ADSLاملستهلكني النهائيني حنو خدمة 

ابلنسبة  ADSLاملستهلكني النهائيني حنو خدمة  اجتاهاتعلى  اإللكرتوينحملتوى اإلعالن  أثريوجد -
 للمكون املعريف".

ابلنسبة  ADSLاملستهلكني النهائيني حنو خدمة  اجتاهاتعلى  اإللكرتوينحملتوى اإلعالن  أثريوجد -
 ".العاطفيللمكون 

ابلنسبة  ADSLاملستهلكني النهائيني حنو خدمة  اجتاهاتعلى  اإللكرتوينحملتوى اإلعالن  أثريوجد -
 .للمكون السلوكي

من خالل هذه الدراسة االستطالعية اليت طبقت على عينة من املستهلكني النهائيني خلدمة التوصيات:
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ADSL  نقرتح جمموعة من النقاط اليت ميكن أن تساعد ، ملؤسسة اتصاالت اجلزائر اإللكرتوينالزائرين للموقع
من بني هذه النقاط نذكر و الصعوابت املسجلة لديها  ومؤسسة اتصاالت اجلزائر يف التقليل من املشاكل 

 مايلي:
 حتيني املعلومات املنشورة به و الشكلية و لمؤسسة من الناحية اجلمالية ل اإللكرتوينإعادة النظر يف املوقع -
 العامل ديث مواكبة للتطورات احلاصلة يفؤسسة تبين مفهوم التسويق احلاملعلى -
 .االستفادة منها يف الرتويج ملنتجاهتاو استغالل مواقع الشبكات االجتماعية -
 .كذا املوسيقى املصاحبة لهو  الشكلية و من الناحية اجلمالية  اإللكرتويناالهتمام ابإلعالن -
 .ة يف اجلزائراإللكرتونيالتجارة و  اإللكرتوينؤسسة ابلبين التحتية اليت تدعم التسويق املتدعيم -

 قائمة املراجع:
(. دوافع الشراء لدى املستهلك اجلزائري يف حتديد سياسة االتصال التسويقي، رسالة 2009بالل نطور. )

علوم التسيري، جامعة احلج خلضر و كلية العلوم االقتصادية   ،ماجستري يف العلوم التجارية
 *ابتنة*،اجلزائر.

التغليف على السلوك الشرائي للمستهلك و أتثري ابتكار التعبئة  .(2016) .ا ,مساحي & ,.ا ,بن منصور
 (2) 7 االدارة،و اجمللة اجلزائرية لالقتصاد  اجلزائري،

 .(47)ب  ،جملة العلوم اإلنسانية ،معايري قياس جودهتاو ة خصائصها اإللكرتونياملواقع .(2017).س ,ثنيو
على سلوك املستهلك، دراسة حتليلية  اإللكرتويناإلعالن  أثر .(2016) .ا ,زينب & ,.ق .ب ,جلول

 11 , جملة معارف .ملؤسسة اخلطوط اجلوية اجلزائرية اإللكرتوينألراء عينة من متصفحي املوقع 
(21). 

ظر العمالء دراسة يف حتسني األداء التسويقي من وجهة ن اإللكرتوين(. دور اإلعالن 2016عائشة بوعامر. )
 ،التجارية وعلوم التسيريو أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية  ،فليم اجلزائرحالة مؤسسة اور 

 جامعة عمار ثليجي ابالغواط، اجلزائر.
العوامل املؤثرة على السلوك الشرائي لطلبة اجلامعات األردنية يف اقتناء  .(2007) .ع ,عبد الفتاح حممود
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جامعة آل  ،كلية إدارة املال واألعمال ،ماجستريرسالة  ،دراسة ميدانية :اهلواتف اخللوي
 .البيت،األردن
على السلوك االستهالكي للفرد دراسة عينة من  اإللكرتوين(. اتثري اإلعالن 2013عمر محزة زواوي. )

أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية ،املستهلكني اجلزائريني
 اجلزائر. ،3التسيري، جامعة اجلزائروعلوم 

 اجتاهاتتطبيق التسويق االجتماعي على  أثر .(2017) .ن .ح ,كوثر & ,.م ,سليمة ,.م ,فاتح
 (02) 7 , ،اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية ،املستهلك اجلزئري

على زايدة احلصة السوقية للمؤسسة دراسة ميدانية حول  اإللكرتوينالرتويج  أثر ،(2017) ،فلة العيهار
كلية العلوم االقتصادية   ،اطروحة دكتوراه يف علوم التسيري ،جمموعة من القطاعات االقتصادية يف اجلزائر

 اجلزائر. ،3والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر
 .يف التأثري على سلوك املستهلك اجلزائري لكرتويناإلدور املزيج الرتوجيي  .(2017) .ا ,خبيت & ,.ا ,قعيد

 .(1) 10 .جملة الدراسات االقتصادية واملالية
رسالة ماجستري يف العلوم ، ، سلوك املستهلك اجتاه املنتجات املقلدة دراسة حالة اجلزائر.(2009) ر ,لسود

 .، اجلزائر-قسنطينة  -كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري ،التجارية
املستهلكني  اجتاهاتاحملتوى اإلعالين يف مواقع الشبكات االجتماعية على  أثر .(2013) .ا .ع ,حممود

 .(2) 25 , جملة جامعة امللك سعود .حنو العالمة التجارية حالة شركة االتصاالت السعودية
حتليلية مقارنة بني بعض املواقع العربية ة دراسة اإللكرتونيتقييم جودة املواقع  .(2010) .م ,مصطفى حسني
 .(18) 2 ،جملة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية ،واألجنبية

وامهيته يف تقدمي خدمة سياحية متميزة يف ضل  اإللكرتوين(. اإلعالن 2012منري نوري، و خدجية بلعلياء. )
امللتقى العلمي الدويل اخلامس حول االقتصاد االفرتاضي وانعكاساته على  ،االقتصاد الرقمي

 مارس.14-13يومي  ،مليانة املركز اجلامعي مخيس ،االقتصادايت الدولية
املستهلكني اجلزائريني حنو املنتجات البيئية وفق منوذج التقرير  اجتاهات(. حتليل 2018انصر بوشارب. )

 (.1) 35 ،جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية ،الذايت
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حالة  : (. مدى أتثري االتصاالت التسويقية على السلوك الشرائي للمشرتكني2011هشام عبداهللا البااب. )
رسالة ماجستري يف إدارة  ،تطبيقية على شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية جوال بقطاع غزة

 اإلسالمية غزة، فلسطني. األعمال، كليــة التجـــارة، اجلامعة
 ويكيبيداي Récupéré sur .خط اشرتاك رقمي غري متماثل .(04 11 ,2018) .ويكيبيداي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7 
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 أثر االنفتاح املايل على النمو االقتصادي
 (ECM)ابستخدام منوذج تصحيح اخلطأ  م2016 -م1990دراسة قياسية حلالة اجلزائر خالل الفرتة 

The impact of financial openness on economic growth 

A standard study of the case of Algeria during the period 1990 - 2016 using 

the error correction model (ECM) 
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 26/08/2019اتريخ النشر:               27/05/2019اتريخ القبول:                 12/03/2019اتريخ االستالم: 

 : ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل قياس مدى أتثري االنفتاح املايل على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 

دراسة مدى استقرارية  من خالل (VECM) املتعدد ابستخدام منوذج تصحيح اخلطأم 2016-م1990
 والقصري، معطويل ال يف األجل مث تقدير معادلة التكامل املشرتك ،السالسل الزمنية واختبار التكامل املشرتك

 م. 2016إىل غاية  م1990من لكل املتغريات  م بياانت سنويةابستخدا صالحية النموذج املقدر مدى اختبار
لقد اعتمدان يف هذه الدراسة على مؤشرين لقياس االنفتاح املايل مها صايف االستثمار األجنيب املباشر 

 -األصول األجنبية، وتوصلنا إىل وجود أتثري إجيايب للمؤشرين خاصة صايف االستثمار األجنيب املباشر وصايف
على النمو االقتصادي، ابإلضافة إىل كل من  -الذي كان له أتثري معترب نسبيا مقارنة بباقي املتغريات املستقلة

 ار اإلنفاق احلكومي، االستثمار واالنفتاح التجاري. املتغريات املستقلة األخرى املؤثرة يف النمو االقتصادي على غر 
 املباشر.، االستثمار األجنيب منوذج تصحيح اخلطأاجلزائر،  االقتصادي،االنفتاح املايل، النمو كلمات مفتاحية: 

  JEL  :G4 –F3  –C5  –C4تصنيف 
Abstract:  

openness onIn this paper, we aim to measure the impact of financial  
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economic growth in Algeria during the period 1990-2016 using the error 

correction model (VECM) by examining the stability of time series and the test 

of joint integration, and then estimating the equation of common integration in 

the long and short term, We tested the validity of the estimated model, and used 

annual data for all study variables from 1990 to 2016.In this study we used two 

indicators to measure financial openness: net foreign direct investment (FDI) 

and net foreign assets(NFA). We found a positive effect for the indices, 

especially FDI - which had a relatively significant impact on economic growth, 

In addition to each of the other independent variables affecting economic 

growth such as government spending, investment and trade openness 
Keywords: financial openness, economic growth, Algeria, error correction 

model, foreign direct investment 
Jel Classification Codes: C4 – C5 – F3 – G4 

 مقدمة: 
شهدت الثمانينات من القرن العشرين موجة من التحوالت والتغريات مشلت مجيع اجملاالت خاصة منها 
االقتصادية، حيث اجتهت عدة دول يف ظل التوجه الرأمسايل إىل االنفتاح املايل ابلسماح بدخول االستثمارات 

على امتالك غري املقيمني للمحافظ األجنبية واستقطاهبا وإعادة تنظيم القطاع املايل من خالل ختفيف القيود 
ألموال الدولية أبشكاهلا املختلفة إىل اندماج هذه الدول أكثر يف االقتصاد ارؤوس لنتقال هذا االأدى  ممااملالية، 
 العاملي.

إن الوضعية الصعبة اليت مر هبا االقتصاد اجلزائري ابتداء من منتصف الثمانينات وبداية التسعينات دفعتها 
تنفيذ برامج لإلصالح اهليكلي هتدف إىل اسرتجاع االستقرار يف التوازانت االقتصادية الكلية من خالل إىل 

ختفيض معدل التضخم وبلوغ منو اقتصادي كفيل بتقليص حجم البطالة، حيث تضمنت بشكل عام التوجه 
، 1986 تصاد الوطين بعد أزمةحنو االنفتاح االقتصادي بتقليص هيمنة القروض األجنبية يف التمويل اخلارجي لالق

الالزمة لذلك والشروع  تإىل جانب رفع القيود على االستثمار األجنيب املباشر من خالل سن القوانني والتشريعا
 التايل:  السؤالأيضا يف خوصصة املؤسسات العمومية وتسريع وتريهتا، لذا ميكن طرح 

 ؟م2016-م1990 صادي خالل الفرتةاالنفتاح املايل للجزائر على منوها االقتماهو أتثري 
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 :قسمني هذا العمل إىلمت تقسيم  ،املطروح ملعاجلة السؤالو 
 اإلطار النظري ألثر االنفتاح املايل على النمو االقتصادي.: 1
 .2016-1990: دراسة قياسية ألثر االنفتاح املايل على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 2

 االنفتاح املايل على النمو االقتصادي. : اإلطار النظري ألثر1
عرفت تدفقات رؤوس األموال الدولية زايدة معتربة ابتداء من العقدين األخريين من القرن العشرين رغم 

ومشلت هذه التدفقات بشكل خاص ارتفاع يف حجم  ،1995 -1980التقلبات احملدودة نسبيا خالل الفرتة 
افظ املالية. ويعزى قدر كبري من هذه الزايدة املعتربة يف حجم التدفقات إىل االستثمارات األجنبية املباشرة واحمل

تراجع الضوابط احلكومية املفروضة على انتقال رؤوس األموال الدولية مما شجع على حترير أسواق املال الدولية، 
 وإىل تزايد تنوع االستثمارات عرب احلدود الدولية.

 قياسهعريف االنفتاح املايل وطرق ت :1-1
يعربر مصطلح االنفتاح املايل عن حرية التدفقات الرأمسالية الدولية أو حترير حساب رأس املال أو التكامل 

 املايل الدويل أو ابلعوملة املالية، فرغم اختالف هذه املفاهيم فيما بينها إال أهنا مرتبطة ببعضها البعض.
 

 : تعريف االنفتاح املايل1-1-1
إذا كان يتمتع ابحلرية التامة النتقاالت رؤوس  Financially Open مفتوح مالياعترب إقتصاد ما ي

األموال عرب احلدود الدولية، أي إذا استطاع املقيمون احملليون مبادلة أصوهلم املالية مع املقيمني اخلارجيني حبرية 
 .(10، صفحة 2003)وليد،  اتمة

أيضا أن احلدود الدولية لن تشكل عائقا لالستخدام األمثل للمدخرات، أي ال تكون هناك أية ويعين 
عوائق حتد من تنقل رأس املال بني الدول، ففي األسواق اتمة التكامل تباع وتشرتى األوراق املالية املتشاهبة بسعر 

صوصية املتعاملني يف تلك األسواقواحد بغض النظر عن املكان الذي تتم فيه الصفقة ودون أتثري لطبيعة وخ
 .(336، صفحة 2004)عدانن،  

 Liven B, Annalisa F, Peter H, Elizaveta K, and Cyril ووضعت دراسة كال من
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األطراف تعريفا لالنفتاح املايل ينص على أنه يصبح السوق منفتحا بصورة كاملة إذا اتصفت كل  (2004)
السوقية احملتملة خبصائص ثالثة تتمثل يف مواجهة جمموعة واحدة من القواعد عند التعامل مع هذه األدوات 
واخلدمات املالية، حرية الدخول لتساوي لألدوات واخلدمات املالية واملعاملة ابملثل على قدم املساواة عند الدخول 

 .(Liven B, 2004, p. 4) لتلك األسواق

يوجد اتفاق موحرد بني االقتصاديني يف حتديد املعايري اليت من خالهلا ميكن وصف اقتصاد ما  ال اكم
أبنه منفتح أو أقل انفتاحا، إال أن بعض االقتصاديني ربط بني حرية التدفقات الرأمسالية وبني توفر خاصيتني 

 : (Madies, 1999, p. 212) يةأساسيتني يف األصول املالية احمللية واألجنب

 عين أن حاملي األصول املالية ال يفرقون املالية احمللية واألجنبية، والذي يبني األصول  اإلحالل التام
 املخاطر والعوائد. يف بني االحتفاظ ابألصول املالية احمللية أو األجنبية املتماثلة

  التعديل الفوري حملفظة األوراق املالية مبجرد تغري معدالت العائد فيما بني األصول املكونة للمحفظة
عار استقرار أسمالت املكونة لألصول املالية أو إما جتاهل تغريات سعر الصرف للمعا افرتاضمع 

 الصرف املشكلة ألصول احملفظة.

 : قياس االنفتاح املايل1-1-2
عدم إمكانية تطبيق بعض املعايري على كل أسواق رأس  بسبب درجة االنفتاح املايلصعوبة قياس ل نظرا

ابألداء االقتصادي القياسية لعالقة االنفتاح املايل املال، مما يستدعي التعامل حبرص شديد عند تقييم الدراسات 
 .االنفتاح املايل حاول عرض عدة مناذج تستخدم يف القياس، وعليه سنألي بلد

 قياس االنفتاح املايلج مناذ  -أ
أدى اختالف طبيعة التدفقات الرأمسالية الدولية إىل تعدد مناذج قياس االنفتاح املايل حيث يهتم كل 

 منوذج بشكل معني من أشكال التدفقات الرأمسالية الدولية، من أمهها: 
تكون الدول أكثر انفتاحا إذا كان حجم التدفقات الرأمسالية فيما بني الدول : منوذج حجم التدفقات الرأمسالية -

درجة حرية التدفقات الرأمسالية الدولية كرب حجم  ازدادت، وابلتايل كلما (15، صفحة 2003)وليد، كبريا 
ية الدولية فيما بني الدول اليت تسمح لرؤوس األموال حجم التدفقات الرأمسال ارتفاعالتدفقات بني الدول، لكن 
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ابالنتقال حبرية ال يعد دليال على حرية انتقاالت رؤوس األموال، فيمكن أن جند اقتصاد ما له حترير اتم للتدفقات 
 حجم هذه التدفقات نظرا لعدم وجود حافز على انتقال رؤوس األموال إليه. رتفاعابالرأمسالية ومع ذلك ال يتسم 

تعد نظرية تعادل أسعار الفائدة أحد املناهج األساسية الدالة على درجة حرية  منوذج تعادل أسعار الفائدة: -
الية فيما بني التدفقات الرأمسالية الدولية قصرية األجل، حيث أهنا تقيس األثر املرتتب على التدفقات الرأمس

الدول، وتقتضي النظرية أبنه نتيجة الختالفات أسعار الفائدة تتجه رؤوس األموال إىل االنتقال بفعل عمليات 
 .املراجحة الدولية لالستفادة من فروق أسعار الفائدة

املالية  األوراق اختالفورغم منطقية هذا املعيار لقياس درجة االنفتاح املايل، إال أنه يبقى حمدودا بسبب 
تطور األسعار بني السوقني  اختالفمن حيث عملة اإلصدار، املدة الزمنية، املخاطر وتباين العوائد، انهيك عن 

، إذ أن هذا االختالف ميكن أن يعود إىل توقعات معينة بتطور (337، صفحة 2004)عدانن،  جنيباألاحمللي و 
، 2007)ماكدوانلد،  تقييم السوق احمللي واألجنيب للمخاطر السائدة يف السوقني اختالفسعر الصرف أو إىل 

 .(603صفحة 
يف حالة حترير امليزان الرأمسايل، متيل رؤوس األموال طويلة األجل لالنتقال إىل  االستثمار: –منوذج االدخار  -

حيث ترتفع معدالت العائد على االستثمار، وتنقطع العالقة بني االستثمار احمللي واالدخار احمللي، إذ أن حركة 
راجع حجم املدخرات ت افرتضنارؤوس األموال تضمن تسوية االختالالت اليت تصيب املدخرات احمللية، فإذا 

احمللية ألي سبب من األسباب، فإن أسواق املال املتكاملة ستضمن حتما متويل االستثمارات احمللية من جممل 
)عدانن،  املدخرات العاملية دون أن تكون هناك حاجة إلغراء رأس املال بعالوة على معدل الفائدة السائد

 .(338 ، صفحة2004
احمللية يقيس لنا درجة االنفتاح املايل للدولة على العامل  تإن مدى االرتباط بني املدخرات واالستثمارا
+(، يعرف االقتصاد انغالقا اتما، كما ال يتوقف حجم 1اخلارجي، فإذا كان هذا االرتباط شديدا )يصل إىل 

االستثمار احمللي على حجم االدخار احمللي )معدل االرتباط يصل إىل الصفر( يف حالة وجود حرية اتمة 
 النتقاالت رؤوس األموال الدولية. 
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 مؤشرات قياس االنفتاح املايل -ب
 أمهها: يتم استخدام عدة مؤشرات لقياس االنفتاح املايل، من 

هو مؤشر القيود على معامالت حساب رأس  :IMF- Restrictions Indexمؤشر صندوق النقد الدويل  -
املال، حيث يتم تصنيف االقتصادات وفقا ملا لديها من قيود على حساب رأس املال إىل اقتصادات منفتحة 

 .(0 أو منغلقة )قيمة املؤشر تساوييف السنوات اليت ال توجد فيها قيود(  1 ماليا )تكون قيمة املؤشر تساوي
(Holland, Jun 2005, p. 286)يتمثل مصدر البياانت اليت يعتمد عليها صندوق النقد الدويل حلساب  و

 دقيق هذا املؤشر يف تقريره السنوي اخلاص برتتيبات املعامالت والقيود على املعامالت، وأصبح هذا املؤشر غري
يف تصنيف االقتصادات، ألنه مل يعد تصنيف االقتصادات وفقا ملا لديها من حساب رأس املال مفتوح أو مقيد 

  .(215، صفحة 2006)رفعت،  نظرا لتعدد أشكال التدفقات الرأمسالية
مخسة معايري متثل قيود غري مالية لقياس يعتمد هذا املؤشر على  :Sachs and Warner(1995)مؤشر  -

 درجة انفتاح حساب رأس املال، تتمثل يف متوسط معدالت الرسوم اجلمركية املطبقة يف االقتصاد اليت تزيد عن
من الواردات، إذا كان  %40 متوسط معدالت الرسوم غري اجلمركية املطبقة يف االقتصاد اليت تزيد عن، 40%

االقتصاد املوجه، مدى احتكار الدولة ألغلب الصادرات، إذا كان حجم السوق  االقتصاد قائما على نظام
ذا املؤشر لقياس هلقد استخدمت عدة دراسات و، (Holland, Jun 2005, p. 287)  %20 املوازي يفوق

 . Arteta et al (2001) أثر االنفتاح املايل على النمو االقتصادي على غرار دراسة
 The correlates ofيف مقال بعنوان ) 1997قدمة هذه الدراسة سنة : Quinn (1997)مؤشر  -

change in international financial regulation) (Quinn, 1997)  درجة كثافة  هذا املؤشر يقيسو
صنف االقتصادات ت 1989-1975 للفرتة دولة 64 يضم،  وشدة القيود املفروضة على حساب رأس املال

 من حد أدىن 2 متثل القيمة و القيود من حد أقصى 0متثل القيمة  )حيث، 2 إىل 0 وفقا هلذا املؤشر من

 صندوق عن الصادر الصرف سعر وقيود ترتيبات حول السنوي التقرير يف املؤشر هذا نشر ويتم . (القيود

 بني االجتاه موجب قوي ارتباط وجود إىل Quinn خلص وقد، (Sebastian, 2001, p. 7) الدويل النقد

أنه  قدم ؤشر امل هذاومن أهم مزااي  اإلمجايل الناتج من الفرد لنصيب احلقيقي والنمو املالرأس  حساب حترير
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 حتليل مباشر للعوائق احلكومية لقابلية حساب رأس املال للتحويل. 
مؤشرات قياس ث أحدو  أحسنمن  KAOPEN  (KAOPEN, 2001) يعترب مؤشر :KAOPENمؤشر -

 Financial development and financial بعنوان Ito وفق الدراسة التطبيقية اليت اعدها  االنفتاح املايل

liberalization in Asia:Thresholds, institutions and the sequence of liberalization   ، حبيث 

 متكونة لعينة ديناميكي منوذج إستخدام إىل ستنداقتصاد وي درجة انفتاح حساب رأس املال يف أي هذا املؤشر قيسي
ومهية ثنائية تقوم بتدوين جدولة القيود على املعامالت متغريات   2003 و 1983 بني ما الفرتة دولة خالل 87 من

 (.AREAERد الصرف )قيو املالية عرب احلدود الواردة يف التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل بشأن ترتيبات الصرف و 
 منغلقة اقتصادات منفتحة ماليا ابلكامل أو 0 )تعين القيمة 1 إىل 0 تصنف االقتصادات وفقا هلذا املؤشر من

 املايل ابلتحرير يرفق إذا مل جمدايً، ليس لوحده املايل التطور الدراسة اىل أن  وخالصة (1قيمة املؤشر تساوي 

 مع املايل، التحرير متطلبات تتوافق مع وقانونية مؤسسية بنية وجود شريطة االقتصادي النمو حيفز الذي

ويغطي  ،  (Ito, 2006, p. 306)الدراسة  حمل الدول يف املايل للتطور أخرى كدعم  التجاري للتحرير إشارته
حتديث للبياانت اخلاصة  آخر يوجد، و 2016-1970لفرتة الزمنية ل اقتصادا 182جمموعة البياانت لـ  حاليا هذا املؤشر

األوىل ابعتبارها أكثر االقتصادات انفتاحا ، واحتلت الوالايت املتحدة األمريكية املرتبة 2016هبذا املؤشر إىل غاية 
 .0,111بدرجة 

و الذي متحور  ،2003و 2001سنيت  Bekaert, Harvey and Lundbladلكل من  BHLمؤشر -
دراسة العالقة بني سياسة التحرير املايل اخلارجي املتمثل يف حترير أسواق األوراق املالية والنمو اإلقتصادي، وذلك  حول

سلة من البياانت االعتماد يف الدراسة هبدف حتديد أثر حترير تدفقات رؤوس األموال على النمو اإلقتصادي. وقد مت 
(Panel) ةثنائيات إبستعمال متغري .1997-1980ولة للفرتة املمتدة بني د 95 متكونة من  لعينة غري متجانسة 

يقيس درجة إنفتاح أسواق األوراق املالية على املستثمرين األجانب وذلك ابإلعتماد على التواريخ الرمسية لتطبيق  صماء
ود على األسواق املالية الة وجود قيحل تشري 0) حترير األسواق املالية يف الدول، و أيخذ هذا املؤشر قيمة سنوية تقدر ب

األوراق املالية ساهم يف رفع نصيب الفرد الواحد  نتوصل إىل أال وقد مت ( ، قالة حترير هذه األسواحل تشري 1والقيمة 
وذات درجة مرتفعة من التطور املايل العايل التعليم ى سنواي يف الدول ذات املستو  %1من الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار 

الذي خيفض من تكلفة رأس  وقد أكدوا أن حترير تدفقات رؤوس األموال ينوع من املخاطر املالية األمر واملؤسسايت.
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املال، فريتفع حجم اإلدخار احمللي وابلتايل ترتفع حجم اإلستثمارات اليت بدورها تساهم يف تسريع وترية النمو اإلقتصادي 
 .(Geert Bekaert, 2003) لهلذه الدو 

 قتصادي.أثر االنفتاح املايل على النمو اال :1-2
املايل ابلنمو وجود عدد من القنوات املباشرة )التقليدية( وغري  االنفتاحتبنير الدراسات النظرية لعالقة 

املباشرة ) املنافع اإلضافية احملتملة( اليت ترتابط فيما بينها بوسائل عديدة، وميكن أن يعمل االنفتاح املايل من 
قيق االنفتاح املايل خالهلا على تقوية النمو خاصة يف الدول النامية، كما أن تلك القنوات تعد تعبريا عن فوائد حت

 .(53، صفحة 2002)فاخر،  وعن  الشروط األولية اليت تعد ضرورية للتحقيق منافع االنفتاح املايل
  القنوات املباشرة لالنفتاح املايل. :1-2-1
إىل الدول ذات العجز تفيد كال إن تدفقات رؤوس األموال من الدول ذات الفائض : جتميع املدخرات احمللية -

، فهي تعمل على زايدة االستثمار خاصة يف الدول النامية اليت تفتقر  (196، صفحة 2006)رفعت،  اجلانبني
زايدة جتميع  إىل رؤوس األموال، فيزداد عائد رأس املال ليفوق ذلك العائد املتاح يف الدول املتقدمة مما يؤدي إىل

املدخرات احمللية وابلتايل زايدة االستثمار، كما أن زايدة تدفق األموال يرفع من كفاءة توظيفها وتنخفض درجة 
 املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا.

حيث تتنبأ النماذج الدولية لتسعري األصول  ختفيض تكلفة رأس املال من خالل حتسني التوزيع الدويل للمخاطر -
ويتم ذلك ، أبن حترير سوق رأس املال يعمل على حتسني توزيع املخاطر (Henry, 2005)من أمهها دراسة و 

تشجيع تنويع املخاطر و ل مما يؤديمن خالل زايدة فرص املشاركة يف املخاطر بني املستثمرين احملليني واألجانب 
وابلتايل زايدة معدالت النمو، كما تعمل زايدة تدفقات رأس املال  ،ماراتاملؤسسات على زايدة إمجايل االستث

على زايدة درجة السيولة يف سوق األسهم، فتنخفض عالوة خماطر األسهم وابلتايل تقل تكاليف زايدة رأس 
  .املال لالستثمار

كبري   حجمتعمل االقتصادايت املتكاملة ماليا يف الوقت احلايل على جذب  نقل املعرفة التكنولوجية واإلدارية: -
تتحسن املمارسات اخلاصة و من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر بشكل متباين، فتتولد تكنولوجيا جديدة، 

 .االقتصاديابألنشطة اإلدارية، كما يرتتب على هذه اآلاثر زايدة اإلنتاجية الكلية اليت تعمل على زايدة النمو 
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من املالحظ فعليا أن تدفق احملافظ الدولية ميكن أن تؤدي إىل زايدة السيولة  حتفيز تطوير القطاع املايل احمللي: -
إىل أن زايدة امللكية األجنبية للبنوك احمللية  (Liven B, 2004)  يف أسواق املال احمللية، فقد أشارت دراسة

  : (197، صفحة 2006)رفعت،  تولد كثريا من املنافع أمهها ميكن أن
 .تعمل مشاركة البنوك األجنبية على تسهيل دخول أسواق املال الدولية 
 .تؤدي إىل حتسني اإلطار التشريعي واإلشرايف للصناعة املصرفية احمللية 
  ،تزيد من التطور التكنولوجي يف أسواق و تقدم البنوك األجنبية جمموعة من األدوات واآلليات املالية

 املال احمللية، وتزداد املنافسة فيها، األمر الذي يعمل على حتسني جودة اخلدمات املالية احمللية.
 نفتاح املايل:القنوات غري املباشرة لال :1-2-2
النمو، ومع عدم وجود آلية إلدارة ة اإلنتاج على زايدة اإلنتاجية و ل خصخصتعم تشجيع القطاع اخلاص: -

املخاطر عند زايدة خصخصة هيكل اإلنتاج، سيولد تقلبات يف الناتج، ومن مث زايدة التقلب يف مستوايت 
معدالت الكلية و  االدخاراالستهالك، كما أن معرفة مثل تلك التقلبات ال تشجع الدول على خفض مستوايت 

 االستثمار.
ابملشاركة ع القطاع اخلاص عن طريق ارتباطه دورا هاما يف مساعدة الدول على توسي يلعب االنفتاح املايل

الدولية للمخاطر، ومن مث تقليل تقلب مستوايت االستهالك، فاملشاركة يف تقاسم املخاطر تشجع الدول على 
 النمو.إتباع سياسات اخلصخصة اليت تعمل على زايدة معدالت 

يؤدي التكامل املايل إىل زايدة اإلنتاجية يف أي اقتصاد عرب أتثريه يف قدرة  حتسني السياسات االقتصادية: -
احلكومة على الوفاء بتعهداهتا اخلاصة ابلسياسات االقتصادية املستقبلية، فالدور التخطيطي للتكامل املايل ميكن 

ا ابلقدر الذي يؤدي إىل إعادة توزيع رأس املال، حبيث يتجه أن يغري من آليات االستثمار احمللي القتصاد م
 للتغري يف سياسات االقتصاد الكلي. استجابةلألنشطة األكثر إنتاجية وذلك 

إمنا  حتديد نتائج التكامل املايل، و تلعب نوعية املؤسسات دورا مهما ليس فقط يف نوعية املؤسساتاحلوكمة و  -
تلك النامية، و  لالقتصادايتأيضا يف حتديد املستوى الفعلي للتكامل، كما تؤثر بقوة يف تكوين التدفقات الواردة 
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تساعد النوعية اجليدة للمؤسسات على إمالة هيكل الكلية، و  االقتصاديةطريقة أخرى تؤثر هبا على املتغريات 
ابلتايل حتقيق املزيد من املنافع وأسهم رأمسال احملافظ املالية، و  األجنيب املباشر االستثماررأس املال يف البلد حنو 
 .  (12، صفحة 2007)كوزي،  اإلضافية للتكامل املايل

يف الدول ذات  التكامل املايل الدويل يعمل على زايدة النموأن  (Jeanne, 2002)  كما أشارت دراسة
املؤسسات والسياسات اجليدة، ولكن قد يؤدي التكامل املايل يف الدول اليت تعاين من ضعف يف املؤسسات 
والسياسات املالية والنظم القانونية لتشجيع تدفق رؤوس األموال للخارج، فتنتقل هذه األموال من الدول اليت 

رف وفرة يف رؤوس األموال بسبب تطور النظام املؤسسي تعاين من ندرة يف رؤوس األموال إىل الدول اليت تع
 .لتلك الدول

  الدراسات القياسية ألثر االنفتاح املايل على النمو االقتصادي. :1-3
املايل على النمو  االنفتاحثر أل (Liven B, 2004) دراسة  على غرارتناولت العديد من الدراسات 

بشكل نظري سواء بتوضيح وظائف القطاع املايل ومدى ارتباطه ابلنمو )عالقة غري مباشرة( أو من خالل كيفية 
املايل على النمو )عالقة مباشرة(. وقد اختلفت الدراسات النظرية عند قياس اثر االنفتاح  االنفتاحأتثري متغريات 

ووفقا ، املايل على النمو االقتصادي وفقا لدرجة إزالة العوائق املالية يف وجه تدفقات رؤوس األموال األجنبية
يل تدفق رأس املال إىل الدول اليت للنموذج النيوكالسيكي التقليدي، فان زايدة االنفتاح املايل تعمل على تسه

على تقوية  االنفتاحتعاين من ندرة يف رأس املال، وابلتايل حتقيق أاثر اجيابية على الناتج، كما تؤدي زايدة هذا 
  .ا لذلك من أتثري إجيايب على النمونافسة واسترياد اخلدمات املالية ملدور األنظمة املالية احمللية من خالل زايدة امل

أن نتطرق إىل هذه الدراسات نشري إىل أن أغلب الدراسات القياسية اليت تناولت أثر االنفتاح املايل قبل 
على النمو االقتصادي ركزت على إمجايل التدفقات الرأمسالية الدولية )حترير حساب رأس املال( ملعرفة أثرها على 

وجدت أثر إجيايب لالنفتاح املايل على انقسمت نتائج أهم هذه الدراسات إىل دراسات و النمو االقتصادي، 
وفئة اثلثة مل جتد أي أثر أي ال وجود لعالقة بني  النمو االقتصادي، بينما وجدت دراسات أخرى أثر غري إجيايب

 .االنفتاح املايل والنمو االقتصادي
 

 األثر اإلجيايب لالنفتاح املايل على النمو االقتصادي :1-3-1
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قياسية ألثر الدراسات جند جمموعة من العلى الرغم من وجود اختالف كبري يف قياس االنفتاح املايل، 
مؤشرات للعوائق احلكومية على رأس املال الدويل أو مقاييس فعلية لتدفقات  ابستخداماالنفتاح املايل على النمو 

اسية وجدت عالقة موجبة بني االنفتاح أول دراسة قي Quinn (1997) تعترب دراسةو  رؤوس األموال الدولية،
 1989-1960 اقتصاد انشئ خالل الفرتة 45 اقتصاد متقدم و 20 املايل والنمو االقتصادي، ومشل هذا املؤشر

عالقة أتثري إجيايب للتغري يف درجة حترير حساب رأس املال على النمو  وجودوتوصلت هذه الدراسة إىل ،
 . (Holland, Jun 2005, p. 270) االقتصادي

مؤشر  مها مستخدما مؤشرين لقياس االنفتاح املايل Edwards Sebastian (2001) ويف دراسة قدمها
توصل إىل نتيجة مفادها أن هناك عالقة أتثري موجبة لالنفتاح املايل على النمو  ،Quinn مؤشرو صندوق النقد 

اليت لديها درجة عالية من التنمية، وفسر ذلك على أن االقتصادات اليت استفادت االقتصادي يف االقتصادات 
من حترير حساب رأس املال هي االقتصادات اليت لديها أسواق مالية متطورة، أما االقتصادات اليت تتميز مبستوى 

 االقتصادي منخفض جدا من التطور املايل، فإن حترير حساب رأس ماهلا يكون له أثر سليب على أدائها

(Sebastian, 2001, p. 16) . 
اليت  Carlos Ateta, Barry Eichengreen and Charles Wyplosz (2001) أما دراسة

 Sachs and ومؤشر Quinn اليت استخدمت كل من مؤشر (1992-1973) اقتصادا للفرتة 51 مشلت

Warner(1995)   فأشارت إىل األثر اإلجيايب على منو نصيب الفرد من الناتج احمللي  ،االنفتاح املايللقياس
الزمن، كيفية قياس حترير حساب رأس : هيإال أن هذا األثر )أثر ضعيف( يتغري حسب عوامل ثالثة  ،اإلمجايل

 . (Carlos Ateta, 2001, p. 3) املال ومدى إدخال أبعاد أخرى يف قياس االنفتاح املايل
أن أتثري حترير حساب رأس املال على  Gourinchas and Jeanne (2002) كما بينت دراسة

النمو ال يتم بطريقة موحدة، كما أن حترير حساب رأس املال ميكن أن يلعب دورا إجيابيا يف ختصيص املوارد إذا 
 .(Jeanne, 2002, p. 28)  تصادات الناشئةتوافق مع سياسات تنموية انجحة يف بعض االق

 

 فتاح املايل على النمو االقتصاديجيايب لالناإلاألثر غري  :1-3-2
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ال إذا كانت الدراسات السابقة قد وجدت عالقة أتثري إجيابية لالنفتاح املايل على النمو االقتصادي، ف
أغلب الدراسات اليت استخدمت احندارات د عالقة سببية واضحة، فلم تتمكن وجو ضمنيا  هذه النتائجتعين 

النمو عرب االقتصادات لتحليل العالقة بني االنفتاح املايل والنمو من إثبات أن حترير حساب رأس املال حيقق 
  .(10، صفحة 2007)كوزي،  منافع ميكن قياسها على النمو

يب لويف املقابل، بينت دراسات قياسية أخرى بعد مقارنة التأثريات النامجة عن عوامل أخرى أن التأثري الس
 ,Carlos Ateta لتحرير حساب رأس املال على النمو كان ضعيفا يف أحسن األحوال على غرار دراسة

Barry Eichengreen  (Leblang, 2003, p. 32),  وترى دراسة Valpy Fitzgerald(2006)  أن
صالحات االنفتاح املايل غري قادر على االحتفاظ مبعدالت متواصلة للنمو يف األجل الطويل ما مل يقرتن إب

 .(330، صفحة 2007)طريح،  تشريعية ومؤسساتية طويلة األجل

 Edwards لالنفتاح املايل على النمو االقتصادي مثل دراسة أثرا خمتلطاوجدت بعض الدراسات و 

Sebastian (2001)  اليت وجدت أثر إجيايب لالنفتاح املايل على النمو االقتصادي، إال أهنا أشارت إىل أن
على االقتصادات اليت لديها مستوى منخفض من التطور املايل فإن حترير حساب رأس املال فيها يؤثر سلبا 

 . أدائها االقتصادي
مما يعكس العالقة الطردية  Uالنمو أتخذ شكل احلرف ن العالقة بني االنفتاح املايل و أب جتؤكد هذه النتائو 

والعكسية للمنافع احلدية لالنفتاح املايل، لكن هذه النتائج مل تكن قوية ابلنسبة لكل الشروط األولية، لذا استخدم 
وتوصل إىل نتيجة مفادها أن إدخال أي من الشروط األولية جيعل ، شروطا أولية معياريةعدة متغريات ابعتبارها 

 ,Kong Kook Lee, 2003) أتثري حترير حساب رأس املال غري معنوي وغري موجب على النمو االقتصادي

pp. 32-35). 
 على النمو االقتصادي لالنفتاح املايل عدم وجود أتثري :1-3-3

ال وجود لعالقة بني االنفتاح املايل  مبعين، أي أثر ابلنسبة للفئة الثالثة من الدراسات فقد توصلت لعدم وجود 
جند  ، ومن اهم هذه الدراسات  رمبا نتيجة فقدان بعد الشروط لتحقيق هذه العالقةويرجع ذلك والنمو االقتصادي 

ىل عدم وجود أتثري لالنفتاح املايل على النمو حبيث مت التوصل ا، Grilli and Milesi-Ferreti (1994) دراسة
 كما توصلت ايضا دراسة،   االقتصادي مستخدمة مؤشر صندوق النقد الدويل يف قياس درجة االنفتاح املايل
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(2002)Edison، Klein، Ricci and Sloek والنمو املايل التحرير بني العالقة طبيعة إشكالية عاجلت و اليت 
واليت  الصغرى املربعات طريقة ابستعمال ، 2000عام وحىت 1980 عام منذ دولة 57 ــل 2002 عام االقتصادي

 تتوقف  واليت االقتصاد يف احملققة النمو ومعدالت املال رس أ حساب حترير بني عالقة وجود كانت نتيجتها عدم
 .  (Edison, 2002) الكلي االقتصاداالستقرار يف  مدى على زايدهتا

لى النمو االقتصادي وكنتيجة ملا سبق، فإن نتائج الدراسات القياسية اليت تناولت أثر االنفتاح املايل ع
، فاعتربت أغلب الدراسات أن األثر اإلجيايب لالنفتاح املايل مرتبط بشروط أولية معينة، وتوصلت كانت متباينة

 .عدم وجود أي أثر لالنفتاح املايل على النمو االقتصاديأو دراسات أخرى إىل وجود أثر خمتلط 
 2016-1990 على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة النفتاح املايلألثر ا: دراسة قياسية 2

بعدما تطرقنا يف احملور األول من هذا املقال إىل دراسة أثر االنفتاح املايل على النمو االقتصادي من  
الناحية النظرية، حناول يف هذا احملور قياس مدى أتثري االنفتاح املايل على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل 

وهذا بدراسة مدى استقرارية  (VECM) املتعدد ابستخدام منوذج تصحيح اخلطأ 2016-1990 الفرتة
وأخريا والقصري، طويلة ال يف األجل السالسل الزمنية واختبار التكامل املشرتك مث تقدير معادلة التكامل املشرتك

إىل  1990ابتداء من سنة  لكل متغريات الدراسة بياانت سنوية منااختبار صالحية النموذج املقدر. وقد استخد
نتيجة التطورات اليت   2016و 1990سبب حصر الدراسة بني و يرجع  (1م )انظرامللحق رقم2016 غاية سنة

عرفتها اجلزائر يف جمال االنفتاح على التجارة اخلارجية بصفة عامة  واالنفتاح املايل بشكل خاص و الذي تزامن 
وقد ، 1990 أفريل 14 الصادر يف 10-90 قانونالمبوجب  1990 مع اصدار قانون النقد و االقرض لسنة

من عدة مصادر رمسية كالتقارير السنوية لبنك اجلزائر حول الوضعية  لكل متغريات الدراسة بياانت سنوية منااستخد
االقتصادية والنقدية للجزائر و التقارير السنوية لصندوق النقد الدويل عن اجلزائر، ابإلضافة إىل اإلحصائيات السنوية 

اليت تناولت أثر االنفتاح املايل على النمو  على الدراسات السابقة وابالعتماديات اجلزائريللديوان الوطين لإلحصائ
 مت صياغة منوذج الدراسة على النحو التايل: االقتصادي واليت أشران إليها يف احملور األول،

 

𝐆𝐃𝐏𝐭 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐍𝐅𝐀𝐭 + 𝛃𝟐𝐅𝐃𝐈𝐭 + β
𝟑

𝐈𝐭 + β
𝟒

𝐆𝐭 + β
𝟓

𝐓𝐫𝐚𝐨𝐩𝐭 + β
𝟔

𝐇𝐭 + 𝛆𝐭 
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 :لىتدل هذه املتغريات عحبيث 
GDP :احلقيقي لناتج احمللي اإلمجايلا نصيب الفرد منعدل منو عرب عنه مب، وي)املتغري التابع( قتصاديمعدل النمو اال.  

 α :غري مرتبط ابملتغريات املستقلة.ال االقتصادي النمو معدل قيمة اثبتة تعرب عن 
β :.معامالت االحندار للمتغريات املستقلة 
I  :مجايل.كنسبة من الناتج احمللي اإل  إبمجايل تكوين رأس املال الثابت هيعرب عن ،ستثمارحجم اال 

G  :مجايل.اإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإل 
H  : ،التالميذ. عدد إمجايل إىلتالميذ الثانوية  دحيسب كنسبة لعدو ، عرب عن مستوى التعليميرأس املال البشري 

Traop  :حيسب كنسبة ، قتصاد احمللي يف التجارة اخلارجيةويعرب عن مدى مسامهة اال ،نفتاح التجارياال
 ىل الناتج احمللي اإلمجايل.إإلمجايل الصادرات والواردات 

FDI  :نفتاح املايلاالمقاييس  ، ويعرب عن أحدمجايلستثمار األجنيب املباشر كنسبة من الناتج احمللي اإلصايف اال. 
NFA  :نفتاح املايلالاملقياس الثاين ل ، ويعرب عنمجايلصايف األصول األجنبية كنسبة من الناتج احمللي اإل. 

 iє :.متغري عشوائي يعرب عن اثر املتغريات األخرى اليت مل تدخل يف النموذج واألخطاء اخلاصة ابلقياس 
 واختبار التكامل املشرتك السالسل الزمنية استقراريةدراسة  :2-1

 دراسة استقرارية السالسل الزمنية :2-1-1
 Augmented) لغرض دراسة استقرارية السالسل الزمنية نقوم بتطبيق اختبار ديكي فولر املطور

Dickey-Fuller) واختبار فيليبس بريوو(Philips Perron)،  حيث أن هذا األخري يقوم على أساس
 Régis) االعتبار األخطاء املرتبطة ذاتياأيخذ بعني و، تصحيح غري معلمي إلحصائية ديكي فولر

Bourbonnais, 2008, p. 161)  ،إنه قد مت استخدام بياانت سنوية ابتداء من سنة إىل مع اإلشارة فقط 
 . 2016 إىل غاية سنة 1990

، فليبس بريوو خمتلف نتائج اختبارات االستقرارية الختبار ديكي فولر املوسع  1 رقم يلخص اجلدولو 
تشري نتائج اختبارات االستقرارية يف املستوى )يف منوذج بثابت فردي واجتاه، بثابت فردي، بدون اثبت فردي و 

ن االحتمال املقابل واجتاه( واملبينة يف اجلدول أدانه أن مجيع السالسل الزمنية غري مستقرة يف املستوى حيث كا
 يف غالبية النماذج، والنتائج مبني أدانه.( 0.1)أو  0.05هلذه االختبارات أكرب من حد املعنوية 
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 السالسل الزمنية يف املستوى  اختبارات استقرارية :1جدول 

 
 املتغريات

بثابت 
 فردي واجتاه

بثابت 
 فردي

بدون اثبت 
 واجتاه

بثابت فردي 
 واجتاه

 بثابت فردي
اثبت بدون 

 واجتاه

 ختبار ديكي فولر املوسع االحتمال املقابل ال
AugmentedDickey-Fuller  

Test 

 فليبس بريوالختبار  االحتمال املقابل
 TestPhilips perron 

GDPCG 0.1741 0.0640 0.0919 0.2158 0.0640 0.0284 

H 0.4918 0.1863 0.5415 0.5352 0.2036 0.5850 

I 0.8683 0.9414 0.9130 0.8915 0.9267 0.9259 

G 0.1554 0.4671 0.8497 0.5837 0.3887 0.0570 

Traop 0.9397 0.4943 0.7121 0.9557 0.5088 0.7270 

  FDI 0.3026 0.1049 0.2304 0.3483 0.1336 0.2396 

NFA 0.7835 0.7258 0.7480 0.7835 0.7325 0.7462 

 EVIEWS 10ابالعتماد على برانمج ثنيباحعداد الإمن  املصدر:

ستقرارية يف الفروقات األوىل سواء ابستخدام اختبار ديكي فولر املوسع أو اختبار  اختبارات االتبنير 
يف كافة النماذج حيث كان االحتمال  I(1) أن السالسل الزمنية كلها مستقرة يف الفروقات األوىل ،فليبس بريو

 .2كما هو مبني يف اجلدول (، 0.1)أو   0.05 حد املعنوية املقابل هلذه االختبارات أقل من 
 الزمنية يف الفروقات األوىلالسالسل  : اختبارات استقرارية2اجلدول 

بثابت فردي  املتغريات
 واجتاه

بدون اثبت  بثابت فردي
 واجتاه

بثابت 
فردي 
 واجتاه

بدون اثبت  بثابت فردي
 واجتاه

 املقابل( املوسع )االحتمال فولر ديكي اختبار
Augmented Dickey-Fuller  Test 

 اختبار فليبس بريو )االحتمال املقابل(
Test  Philips perron 

 االستقرارية يف املستوى 
GDPC

G 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

H 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 

I 0.0056 0.0059 0.0004 0.0088 0.0073 0.0006 
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G 0.0299 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Traop 0.0045 0.0011 0.0000 0.0045 0.0011 0.0000 

FDI 0.0971 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

NFA 0.0063 0.0011 0.0001 0.0068 0.0012 0.0001 
 EVIEWS 10ابالعتماد على برانمج نيباحثعداد الإمن املصدر : 

وجود عالقة تكامل مشرتك بني  إمكانيةهناك  استقرارية السالسل الزمنية يف الفروقات األوىل جيعلإن 
 لذا منر ملرحة اختبار عالقات التكامل املشرتك بني املتغريات. ،هذه السالسل الزمنية

 .وابقي متغريات الدراسةمن الناتج اختبار التكامل املشرتك بني معدل منو نصيب الفرد : 2-1-2
لقد وجدان فيما سبق من خالل دراسة استقرارية السالسل الزمنية أهنا مجيعا متكاملة من الدرجة األوىل، 

ن السالسل الزمنية تنمو بنفس وترية االجتاه على املدى الطويل مما جيعل هناك إمكانية وجود تكامل إف وابلتايل
 ،والختبار وجود عالقة تكامل مشرتك من عدمه وابقي املتغريات،من الناتج  مشرتك بني معدل منو نصيب الفرد

ونتائج ، (Johansen Cointegration Test) فإننا نقوم ابستخدام اختبار جوهانسون للتكامل املشرتك
حيث مت حتديد درجة التأخري املناسبة ، (03)رقم اختبار التكامل املشرتك املتحصل عليها ملخصة يف اجلدول 

 .Schwartzو Akaike رياعتمادا على أقل قيمة ملعيا
تبنير عدم معنوية النموذج املقدر وعدم مطابقة  ،قمنا ابختبار التكامل املشرتك بني املتغريات ماعندو 

قمنا ابستبعاد متغري رأمسال  ،لكن لغرض تصحيح النموذج ومعايرته. شارات املعامل املقدرة للنظرية االقتصاديةإ
 .الكلية للنموذجتوصلنا إىل ارتفاع املعنوية و  البشري

 .اختبار التكامل املشرتك جلوهانسون: 3 اجلدول

 (Test de Trace λtrace)اختبار األثر

 االحتمال املقابل 5%القيمة احلرجة  القيمة اجلدولية الفرضية البديلة فرضية العدم
r=0 r≥1 176.3642 95.7536 0.0000 

r≤1 r≥2 114.5366 69.8188 0.0000 

r≤2 r≥3 68.9513 47.8561 0.0002 

r≤3 r≥4 7.1054 9.1645 0.1209 

 (Maximum eigenvalue λmax)اختبار القيمة الكامنة العظمى

5القيمة احلرجة  القيمة اجلدولية الفرضية البديلة فرضية العدم  االحتمال املقابل %
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  r=0 r=1 61.8276 40.0775 0.0001 

r≤1 r=2 45.5852 33.8768 0.0013 

r≤2 r=3 31.3861 27.5843 0.0154 

r≤3 r=4 17.0321 21.1316 0.1705 

 EVIEWS 10ابالعتماد على برانمج نيباحثال إعدادمن  املصدر:
 

وجود ثالثة عالقات تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة، لذا  (03) رقميتضح من خالل نتائج اجلدول 
القصري والطويل بني هذه املتغريات.  اآلاثر يف املدىينبغي أن حتظى بتمثيل منوذج تصحيح اخلطأ لغرض تقدير 

 .Schwartzو Akaike وفقا ملعياري (p=1) وقد مت اختيار فرتة التأخري املثلى واملقدرة بــ
 .(VECM) املتعدد تقدير منوذج تصحيح اخلطأ :2-2
 .امل املشرتك )عالقة طويلة األجل(نتائج تقدير معادلة التك :2-2-1

تكامل مشرتك بني معدل منو نصيب الفرد وابقي املتغريات. يعين أن إضافة حد تصحيح إن وجود عالقة 
 Jones et Joulfaian) اخلطأ يؤدي إىل حتسني إمكانية توقع معدل منو نصيب الفرد يف اجلزائر، وقد أشار

بينما ميثل  ،األجل القصري إىل أن القيم املتباطئة للتغري يف املتغريات املستقل متثل أثر العالقة السببية يف  (1991
ميكن استنتاج صيغة  VECM حد تصحيح اخلطأ أثر العالقة السببية يف األجل الطويل. وابستخدام منوذج

 متجه التكامل املشرتك على النحو التايل: 

 قدرات متجه التكامل املشرتكم: 4جلدول ا
CointEq1 CointegratingEq: 

         1.0000 D(GDPCG(-1)) 

  0.6914 

[ 8.2183]  

D(G(-1)) 

0.1451 

[ 2.1522]  

D(I(-1)) 

0.0851 

[ 1.6305]  

D(TRAOP(-1)) 

1.3120 

[ 0.4961]  

D(NFA(-1)) 

1.5391 

       [ 3.5331] 

D(FDI(-1)) 



 

 أحممد بلقاسم، عم ار طهرات ،عبد العزيز طيبة
 

483 

        -0.8815 C 

 (متثل إحصائية ستيودنت [.. ])القيم ما
 EVIEWS 10ابالعتماد على برانمج نيباحثعداد الإ من املصدر:

أعاله أن بعض املعامالت معنوية وأخرى غري معنوية من خالل اختبار  4دول نالحظ من خالل اجل
يعين أن هذه  مما جد عالقة توازنية طويلة األجل بني هذه املتغرياتتو ستيودنت من جهة، ومن جهة اثنية 

 .املتغريات ال تبتعد كثريا عن بعضها البعض يف األجل الطويل حبيث تظهر سلوكا متشاهبا
يف املدى الطويل أن  نالحظ من خالل نتائج تقدير عالقة معدل منو نصيب الفرد من الناتجكما 

لإلنفاق  ، حيث جند أنقلةابلنسبة لكل املتغريات املست إشارات املعامل جاءت متوافقة مع النظرية االقتصادية
 اإلنفاق احلكوميفزايدة  معدل منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي،أتثري اجيايب على  G احلكومي

بوحدة  I االستثمارزايدة و  وحدة،  0.6914بـ معدل منو نصيب الفرد من الناتج عا رتفا يؤدي إىل بوحدة واحدة
بينما كان أتثري االنفتاح  وحدة، 0.1451بـ معدل منو نصيب الفرد من الناتج عا رتفا يؤدي إىل واحدة

يؤدي  بوحدة واحدةضعيفا نسبيا مقارنة ابملتغريات األخرى حيث أن زايدة االنفتاح التجاري   Traopالتجاري
 وحدة. 0.0851 معدل منو نصيب الفرد بـ عا رتفا إىل

االنفتاح املايل أكرب من أتثري املتغريات املستقلة األخرى املفسرة تأثري املتغريين املعربين عن لكان كما  
بوحدة واحدة يؤدي إىل NFA وصايف األصول األجنبية FDI للنمو، فزايدة صايف االستثمار األجنيب املباشر

 وحدة على الرتتيب، فنستنتج أن لالنفتاح املايل 1.3120و 1.5391 زايدة معدل منو نصيب الفرد من الناتج بـ
املعرب عنه بصايف االستثمار األجنيب املباشر وصايف األصول األجنبية أتثري يف النمو االقتصادي )معدل منو نصيب 

 يتوافق مع النظرية االقتصادية.الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي( يف املدى الطويل، وهذا ما 
 :)يف األجل القصري( معامالت منوذج تصحيح اخلطأ تقدير :2-2-2

تقدير عالقة معدل منو نصيب الفرد من الناتج ابملتغريات املستقلة يف األجل نتائج  ةالتالي عادلةاملتوضح 
  القصري كالتايل: 
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𝐷(𝐺𝐷𝑃𝐶𝐺, 2)𝑡

= −0.2273𝐸𝐶𝑀𝑡 − 0.6736𝐷(𝐺𝐷𝑃𝐶𝐺)𝑡−1 + 0.1253𝐷(𝐺)𝑡−1

+ 0.5297𝐷(𝐼)𝑡−1 + 0.2780𝐷(𝑇𝑟𝑎𝑜𝑝)𝑡−1 − 5.2866𝐷(𝑁𝐹𝐴)𝑡−1

+ 0.7550𝐷(𝐹𝐷𝐼)𝑡−1 − 0.1278 

𝑅 − 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑑 = 0.7025, 𝐴𝑑𝑗. 𝑅 − 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑑 = 0.5724, 𝐹 − 𝑠𝑡𝑠 = 5.3992 

ECMt−1 :يثحب = D(GDPCG(−1))
t

− [0.6914D(G(−1))
t

+ 0.1451D(I(−1))
t

+

0.0851D(TRAOP(−1))
t
+1.3120D(NFA(−1))

t
+ 1.5391D(FDI(−1))

t
− 0.8815] 

هلا أتثري كبري يف النموذج ألن القيمة احملسوبة هلذا  جند أن مجيع املعامالت، من خالل اختبار فيشر
𝐹call  أي أن ،االختبار أكرب من القيمة اجملدولة = 5.3992 > 𝐹tab = مما يعين صالحية هذا  2.48

من خالل معامل و  .النموذج املقدر،كما دلت نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ أن هلا قدرة تفسريية مرتفعة
من تغريات معدل منو نصيب الفرد، % 57.24 جند أن املتغريات املستقلة يف النموذج تفسر ،التحديد املصحح

بني كل من اإلنفاق  كما أن إشارات املعامل جاءت متوافقة مع النظرية االقتصادية، حيث يوجد عالقة طردية
مو االقتصادي يف األجل احلكومي، االستثمار، االنفتاح التجاري وصايف االستثمار األجنيب املباشر ومعدل الن

القصري، وجتدر اإلشارة إىل أن معلمة صايف االستثمار األجنيب املباشر ابعتباره مؤشرا لالنفتاح املايل كانت أكرب 
نسبيا يف التأثري على النمو االقتصادي، فزايدة صايف االستثمار األجنيب املباشر بوحدة واحدة يؤدي إىل زايدة 

 وحدة. 0.7550 لناتج بـمعدل منو نصيب الفرد من ا
وعلى العكس من ذلك، تبنير نتائج التقدير أن معلمة كل من معدل منو نصيب الفرد من الناتج للسنة 
السابقة وصايف األصول األجنبية كانت سالبة، مما يعين وجود عالقة عكسية بينها وبني معدل منو نصيب الفرد 

ن زايدة صايف األصول األجنبية يف األجل القصري يؤدي إال من الناتج يف األجل القصري، وميكن تفسري ذلك أب
زايدة االحتياطات من الصرف األجنيب لدى البنك املركزي، وإذا مل يتم تعقيم هذا الرتاكم من االحتياطات 
الدولية، فسينعكس ذلك على زايدة العرض النقدي، ويؤدي إىل زايدة الطلب الكلي على السلع واخلدمات يف 

 ري دون زايدة يف العرض الكلي )النمو االقتصادي(.املدى القص
وهو يشري إىل مقدار التغري يف معدل منو  (0.2273-) جند أن قيمة حد تصحيح اخلطأ بلغت ماك
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نصيب الفرد نتيجة احنراف قيمة املتغريات املستقلة يف األجل القصري عن قيمها التوازنية يف األجل الطويل مبقدار 
حظ أن إشارته سالبة وهو ما يتوافق مع أسلوب التكامل املشرتك جلوهانسون الذي وحدة واحدة، حيث نال

 يشرتط أن يكون هذا املعامل سالبا، وهو ما يؤكد صحة النموذج املقدر. 
يدل حد تصحيح اخلطأ على أن معدل منو نصيب الفرد يصحح من قيمته التوازنية املتبقية من كل فرتة و 

مبعىن أنه يف األجل القصري قد خيتل التوازن يف العالقة بني متغري نصيب الفرد وبقية  ،(%22.73)ماضية بنحو
)اإلنفاق احلكومي، االستثمار، االنفتاح التجاري، صايف االستثمار األجنيب املباشر املتغريات املفسرة األخرى 
عن قيمته التوازنية  (t-1) ةفعندما ينحرف نصيب الفرد خالل املدى القصري يف الفرت وصايف األصول األجنبية(، 

ومن . (t) من هذا االحنراف أو االختالل يف الفرتة (%22.73) نه يتم تصحيح ما يعادلإيف املدى الطويل، ف
حبيث أن معدل نصيب الفرد  ،انحية أخرى، فإن نسبة التصحيح هذه تعكس سرعة تعديل منخفضة حنو التوازن

للرجوع إىل قيمته التوازنية بعد أثر أي ( 1/0.2273 زمين مساوية لـفجوة التأخري السنة ) 4.39 يستغرق حوايل
فعالية السياسات  يؤثر سلبا يفصدمة يف النموذج نتيجة للتغري يف املتغريات املدجمة يف النموذج، وهذا ما 

يف  االقتصاديالنمو  معدل ، فاإلجراءات اليت تقوم هبا الدولة للتأثري علىيف اجلزائر يف بلوغ أهدافهااالقتصادية 
تقليص الفجوة الزمنية العمل على ، لذا جيب اجلزائر يف ظل االنفتاح املايل يتطلب حتقيقها أكثر من أربعة سنوات

 نتهجة يف اجلزائر.اليت يتطلبها وصول أثر الصدمات االقتصادية للسياسات امل
ل مشرتك بني معدل وجود عالقة تكاموكخالصة ملا سبق، أظهرت نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ 

املستقلة يف النموذج يف األجل الطويل والقصري، وهي نتائج  املتغرياتو  من الناتج احمللي اإلمجايل منو نصيب الفرد
معنوية إحصائيا ومتوافقة مع النظرية االقتصادية، فوجدان أن هناك أتثري إجيايب لالنفتاح املايل ابإلضافة إىل 

من خالل النموذج  2016-1990 خالل الفرتةادي يف اجلزائر ى النمو االقتصاملتغريات املستقلة األخرى عل
الذي كان له أتثري  -ابعتباره أحد مقاييس االنفتاح املايل -املستخدم خاصة صايف االستثمار األجنيب املباشر

 معترب نسبيا مقارنة بباقي املتغريات املستقلة على النمو االقتصادي يف النموذج.
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 .صالحية النموذج املقدراختبار  :2-3
  Jarque-Beraاختبار التوزيع الطبيعي :  2-1-3

يشري اىل قبول فرضية العدم بطبيعية األخطاء ورفض الفرضية البديلة حيث كان االحتمال املقابل أكرب 
 ادانه. يف اجلدول هو مبني كما  0.05 من حد املعنوية

 التوزيع الطبيعي : اختبار5اجلدول 
 

 

 

 

 

 

 EVIEWS 10ابالعتماد على برانمج نيباحثعداد الإ من املصدر:

 Correlation LM Testالذايت بني األخطاء  اختبار االرتباط :2-3-2
جند   Breusch-Godfrey Serial Correlation LMءمن خالل اختبار االرتباط الذايت لألخطا

العدم ونرفض الفرضية البديلة بوجود وابلتايل نقبل فرضية  0.05 أن االحتمال املقابل أكرب من حد املعنوي
 ارتباط بني األخطاء من الدرجة األوىل.

واالحتمال املقابل  LM-Stat 40.72= حصائية االختبارإ أنوجدان  (P=1) خريحيث عند درجة أت
 االختبار إحصائية( P=3) وعند درجة أتخري %،5 وهو أكرب من حد املعنوية، Prob = 0.3753 يساوي

=LM-Stat  54.86 واالحتمال املقابل يساوي Prob = 0.0532 ،5 وهو أكرب من حد املعنوية % ،
 ومنه فإننا نقبل فرضية العدم بعدم وجود ارتباط لألخطاء يف منوذج الدراسة.

  خامتة: 
 من خالل الدراسة النظرية والقياسية ألثر االنفتاح املايل على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة

NullHypothesis: Residuals are multivariate normal 

 

Component Jarque-Bera df Prob.  

     
     1 1.884278 2 0.3898  

2 1.197027 2 0.5496  

3 2.098902 2 0.3501  

4 0.495606 2 0.7805  

5 0.326815 2 0.8492  

6 0.608929 2 0.7375  
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 التالية: توصلنا إىل النتائج، 1990-2016
ينصب تعريف االنفتاح املايل إىل متتع اقتصاد ما حبرية انتقاالت رؤوس األموال األجنبية من وإىل داخل  -

االقتصاد، وال يوجد منوذج أو مؤشر واحد يعتمد عليه يف قياس االنفتاح املايل نظرا الختالف أشكال التدفقات 
 حبيث يعد منوذج حجم التدفقات الرأمسالية أهم هذه املقاييس. الرأمسالية الدولية

يؤثر االنفتاح املايل على النمو االقتصادي من خالل عدة قنوات مباشرة وغري مباشرة ترتبط فيما بينها بوسائل  -
باينة كانت نتائج الدراسات القياسية اليت تناولت أثر االنفتاح املايل على النمو االقتصادي متعديدة، وقد  

 .وغري حامسة ومتضاربة
يف اجلزائر دفعا جديدا لتدفقات واألوامر املعدلة و املتممة له  10-90 أعطى صدور قانون النقد والقرض -

حتديد مقاييس تطبيق القوانني صالحيات جملس النقد والقرض اجلزائر حيث منح بنك  األجنبية رؤوس األموال
 .إىل اجلزائر و من الدولية اخلاصة حبركة رؤوس األموال

-1990 بيرنت نتائج الدراسة القياسية ألثر االنفتاح املايل على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة -

أن مؤشرات االنفتاح املايل خاصة صايف االستثمار األجنيب املباشر هلا أتثري على النمو االقتصادي  2016
مي، االستثمار واالنفتاح التجاري، وذج على غرار اإلنفاق احلكو ابإلضافة إىل كل من املتغريات األخرى يف النم

 .Quinn (1997) مع نتائج دراسة املتوصل إليها حيث تتوافق النتائج 
توجد فجوة زمنية معتربة يتطلبها وصول أثر الصدمات االقتصادية اليت حتدثها السياسات االقتصادية املنتهجة  -

 إىل النمو االقتصادي يف اجلزائر، مما تقلل من فعالية السياسات االقتصادية.  
 ةموعميكن ان نستخلص من هذه الدراسة جم نمو اقتصادي مستدامل جلزائروقصد املسامهة يف بلوغ ا 

 التوصيات التالية : 
حتسني مناخ االستثمار الستقطاب االستثمارات األجنبية املنتجة للقيمة املضافة خاصة يف القطاعات اليت  -

 ختلق فرص عمل أكثر.
ضرورة مراعاة التدرج، االنتقاء، التوقيت املناسب يف صياغة أي إسرتاتيجية خاصة ابالنفتاح املايل يف أي  -

 التدفقات الرأمسالية الدولية مع املوازنة بني الفوائد والتكاليف املرتبطة أبي إسرتاتيجية لالنفتاح.شكل من أشكال 
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جبانب العرض الكلي والقيام إبصالحات مؤسساتية اليت  املتعلقة اإلصالحات اهليكلية خاصةضرورة تسريع  -
يتسىن تقليص الفجوة الزمنية اليت يتطلبها  منفتح على االقتصاد العامي بتنظيم أكثر لألسواق حىت يتطلبها اقتصاد

 وصول أثر الصدمات إىل النمو االقتصادي.
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 ( اإلمجايلاحمللي  جمن النات %الوحدة )     /البياانت اإلحصائية ملتغريات الدراسة القياسية  :1امللحق رقم

 GDP I G TRAOP FDI NFA 

1990 0.80000 25.59 25.5 48.38071 0.00054 1.2 

1991 -1.20000 25.26 25.16 52.71759 0.02546 2.9 

1992 1.80000 25.86 40.11 49.18908 0.06250 2.2 

1993 -2.10000 27.24 14.06 44.92281 0.00000 1.7 

1994 -0.90000 27.39 38.06 48.58444 0.00000 4.1 

1995 3.79999 27.02 37.87 55.19101 0.00000 1.3 

1996 4.10000 24.88 28.19 53.70515 0.57518 5.4 

1997 1.10000 22.95 30.39 52.24391 0.53967 12.9 

1998 5.10000 25.07 31.16 45.09445 1.25883 9.9 

1999 3.20000 24.3 29.93 50.92912 0.59950 5.2 

2000 3.81968 20.8 28.57 62.85834 0.51122 18.9 

2001 3.00840 22.8 31 58.70616 2.03327 30.9 

2002 5.60932 24.7 34.82 61.13416 1.87631 39.4 

2003 7.20187 24 34.4 62.12477 0.93994 44.6 

2004 4.30162 24.1 32.03 65.70143 1.03352 50.8 

2005 5.90779 22.4 28.42 71.27860 1.12017 55.4 

2006 1.68449 23.1 26.09 70.73001 1.57314 66 

2007 3.37288 26 33.03 71.93813 1.24965 50.3 

2008 2.36013 29.1 37.95 76.68452 1.54304 92.5 

2009 1.63224 38 42.31 71.32433 2.00198 108.6 

2010 3.63415 36.1 37.07 69.86666 1.42696 99.5 

2011 2.89187 31.9 39.84 67.47228 1.28553 96.7 

2012 3.37477 30.8 43.54 65.40498 0.71773 92.1 

2013 2.76764 34.2 36.18 63.61082 0.80649 91.4 

2014 3.78912 37.4 40.6 62.14578 0.70260 91.3 

2015 3.76347 42.2 45.84 59.73290 -0.24481 92 

2016 3.30000 42.9 41.92 56.27204 1.0 72.3 

 م2018-10-24اتريخ اإلطالع : قاعدة بياانت البنك الدويلاملصدر: 

. https://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 

https://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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للفرتة  بورصة عمانعلى قرارات االستثمار يف الشركات الصناعية املدرجة يف  الرفع املايلأثر 
(2010-2016) 

The impact of leverage on investment decisions in the industrial 

companies listed in Amman Stock Exchange for the period (2010-2016) 

 2، د. عثماين احسني1بوكرومة كرمية

 oeb.dz-karima.boukrouma@univ، اجلزائر-جامعة أم البواقي1
 oeb.dz-athmani.hassine@univاجلزائر، -جامعة أم البواقي2

 

 26/08/2019اتريخ النشر:               16/05/2019اتريخ القبول:                 07/03/2019اتريخ االستالم: 
 

 : ملخص
 إىل التعرف على املفاهيم األساسية للرفع املايل ومدى أتثريه على القراراتيهدف هذا البحث 

الالعالقة  (، نظرية1930االستثمارية من أجل حتديد التناقضات الواردة يف النظرايت كنظرية فيشر للفصل )
اذج االحندار املتعدد من استخدام مت وقد ،(1969(، ونظرية االستثمار )1958) M&Mهليكل رأس املال 

التدفقات النقدية، الرحبية، حجم الشركة،  الرفع املايل، السيولة،أثر لتقدير أهم متغريات الدراسة، وللتحقق من 
 الزمنية املقطعيةت السالسل أسلوب حتليل بياانحيث مت االعتماد على  .والنمو على القرار االستثماري

(Panel Data Analysis)  مدرجة يف بورصة شركة صناعية  65وذلك استناًدا إىل عينة مكونة من
 (.2016 - 2010) خالل الفرتة (ASE) عمان

 وقد كشفت النتائج أن الرفع املايل كان له أثر سليب على اختاذ القرارات االستثمارية، كما تبني أن
 والتدفقات النقدية وحجم الشركة هلا أتثري إجيايب على استثمارات الشركة.السيولة والرحبية 

 الرفع املايل، قرارات االستثمار، منوذج اإلحندار املتعدد، بورصة عمان. كلمات مفتاحية:
 .JEL: G31 ،G32 ،C33صنيف ت

Abstract: 

This research aims to identify the basic concepts of financial  
__________________________________________ 

 karima.boukrouma@univ-oeb.dzمييل: ، اإلبوكرومة كرمية: املؤلف املرسل
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leverage and its impact on investment decisions in order to identify 

contradictions in theories such as Fischer's theory of separation (1930), 

M&M theory (1958) and investment theory (1969), Multiple regression 

models have been used to estimate the main variables of the study, to 

investigate the effect of leverage, liquidity, cash flow, profitability, company 

size, and growth on investment decision, based on a sample of 65 industrial 

company  listed in Amman Stock Exchange (ASE) for the period from 2010 

to 2016. The study was based on the panel data analysis. It's found that 

financial leverage has had a negative impact on investment decisions. 

Moreover, the study shows that liquidity, profitability, cash flow and the size 

have a positive impact on the firm's investments. 
Keywords: Financial leverage, Investment Decisions, Multiple Regression 

Model, Amman Stock Exchange (ASE). 

Jel Classification Codes: G31, G32, C33. 

  :مقدمة .1
كتحول األسواق لقد تغريت بيئة األعمال العاملية بشكل كبري على كافة األصعدة واجملاالت،  

التغريات وغريها تشكل وانفتاحها على العامل، وزايدة املنافسة، ابإلضافة إىل التقدم التكنولوجي الكبري. هذه 
يف جمموعها حتدايت حادة لصّناع القرار وخاصة فيما يتعلق بقرارات االستثمار. لذا أصبحت معظم دول 
العامل تتجه حنو توسيع قاعدهتا االستثمارية ويتطلب ذلك استخدام مواردها بكفاءة وفعالية، وهذا ينطوي 

صيص املوارد وذلك يف ضوء التهديدات والفرص البيئية على تقييم نقاط القوة والضعف لدى الشركة أثناء خت
 احلاصلة.

تُعترب الصناعة يف األردن من القطاعات اهلامة والرئيسية، وهي املكونة والداعمة األوىل القتصاد الدولة 
كما يساهم يف الوطين، ويساهم قطاع الصناعة يف األردن يف عملية النمو االقتصادي فيه بشكٍل مباشر،  

إاتحة العديد من الفرص االستثمارية. حبيث تدفع حتدايت املنافسة العاملية الشركات إىل االستثمار بكثافة 
وهناك عدة مصادر يف التكنولوجيا احلديثة، والبنية التحتية، وتطوير املنتجات، وتلبية احتياجات التنمية. 

الرافعة املالية هي مقدار الدين  ؛ا. يف أبسط أشكالهالرفع املايل أحدهيعد لتمويل تلك االستثمارات؛ 
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ويصبح الرفع املايل فعااًل إذا استطاعت الشركة استثمار  .الشركة ومشاريعها دم لتمويل موجوداتاملستخ
 املقرتضة مبعدل عائد يزيد عن تكلفة األموال املقرتضة، بينما إذا مل تنجح الشركة يف استثمار األمـوال األموال

يرتبط قرار  .ضة فإهنا ستتعرض ملخاطرة أكرب وحتقق خسائر أكرب فيما لو أهنا مل تستخدم الرفع املايلاملقرت 
االستثمار يف أي مشروع ارتباطاً وثيقاً بقرار التمويل، وهذا ما جعل العالقة بينهما تعد جوهر مالية الشركات. 

عن القرار التمويلي )حيث أنه يف ظل  ولقد أظهرت بعض الدراسات التقليدية انفصال القرار االستثماري
افرتاض وجود أسواق رأمسالية كاملة، فإن تكلفة التمويل ال تعتمد على املركز املايل للشركة(. حيث أن مستوى 
املعلومات واحد لدى كل من إدارة الشركة واملالكني، لذلك ال يوجد اختالف بني استخدام مصادر التمويل 

صحيحاً ابلواقع العملي إذ أن هنالك اختالف بني تصرفات املستثمرين، ووجود املختلفة، غري أن ذلك ليس 
تكلفة للمعامالت واملبادالت، ووجود عموالت وساطة، وضرائب على أرابح الشركات، وال يوجد عدد كبري 

 من املتعاملني يف سوق األوراق املالية.
 إشكالية البحث:

 الرئيسية للبحث من خالل طرح السؤال احملوري التايل:ومن خالل ما سبق ميكن التعبري عن املشكلة 
رية للشركات الصناعية املدرجة يف إىل أي مدى ميكن أن يؤثر الرفع املايل على القرارات االستثما

 بورصة عمان؟
 فرضيات البحث:

 لتحقيق أهداف البحث، مت وضع الفرضيات التالية:

 بني الرافعة املالية واستثمارات الشركة. موجبةاك عالقة ذات داللة إحصائية هن -1

 هناك عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني الرحبية واستثمارات الشركة. -2

 جبة بني حجم الشركة واستثماراهتا.هناك عالقة ذات داللة إحصائية مو  -3

 هناك عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني التدفقات النقدية للشركة واستثماراهتا. -4

 ة ذات داللة إحصائية موجبة بني سيولة الشركة واستثماراهتا.هناك عالق -5

 هناك عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني النمو واستثمارات الشركة. -6
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 أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إىل اختبار أثر الرفع املايل على قرارات االستثمار يف الشركات الصناعية األردنية. 
وسيتم التحقق من أثر كل من السيولة، التدفقات النقدية، الرحبية، حجم الشركة، والنمو على القرار 

 إختاذ القرارات االستثمارية.  االستثماري، حيث يتم اختاذ هذه العوامل بعني اإلعتبار من قبل الشركات عند
 منهجية البحث:

يعتمد البحث على إتباع املنهج الوصفي لإلملام ابجلوانب النظرية املتمثلة يف وصف خمتلف املفاهيم 
والنظرايت اليت تتعلق ابلرفع املايل والقرارات االستثمارية، ابإلضافة إىل املنهج التحليلي حيث اعتمدت 

، حبيث حيتوي هذا النوع من التحليل على خصـائص Panel Data Analysis)الدراسة على أسلوب )
عدد لتقدير أهم متغريات وقد مت استخدام مناذج اإلحندار املتالزمنيــة.  والسالســل املقطـعيــة، البياانت كل من
 الدراسة.

 مفهوم الرفع املايل  .2
ولقد استخدم -أثقال ضخمة أبقل جمهودالرافعة تعين يف العلوم الطبيعية أداة معينة تستخدم لرفع 

ل الغري ذلك املقصود يف تكوين فكرة الروافع املالية مبعىن زايدة العوائد اليت حيصل عليها املالك ابستخدام أموا
أشار العديد من الكتاب والباحثني يف جمال األدب املايل إىل مفهوم الرفع  يف القروض. وقد اليت تتمثل أساًسا

تماد الشركة على مصادر التمويل ذات الدخل الثابت )سواء كانت قروضاً، أم سندات، أم املايل أبنه اع
، 2008)هندي،  أسهمًا ممتازة( لتمويل عمليات الشركة بغية حتقيق عائد يرتتب عليه زايدة أرابح املالك

ة تلتزم الشركة كما ُحدد مفهوم الرفع املايل أبنه استخدام أموال الغري مقابل تكاليف اثبتة مالي.(614ص
فكلما  ،بدفعها وقد تكون أموال الغري )القروض أو األسهم املمتازة(، فالرفع املايل مرتبط هبيكل متويل الشركة

(. 251، ص2006وآخرون،  ،كراجة) زاد االعتماد على املصادر اخلارجية للتمويل تزداد درجة الرفع املايل 
الية من املصطلحات اليت ابتدعتها الذهنية الشركاتية لتغليف األشياء وهناك من يعترب الرفع املايل أو الرافعة امل

غري احملببة أو السلبية وٕاعطائها مظهراً مجياًل، فبدالً من قول استدانة أو مديونية وهو مصطلح يوحي ابملخاطرة 
  (.286، ص2013)النجار،  والضعف يقال رافعة مالية وهو مصطلح يوحي ابلثقة والقوة
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 االستثماري  القرار .3
إن قرار االستثمار ومهما كان شكل االستثمار يعٌد من أصعب القرارات وأكثرها حساسية. فهذا 
القرار يف جوهره ميثل عملية ختصيص للموارد، هذا من انحية، ومن انحية أخرى فإنه يعٌد شكالً من أشكال 

رار سليماً ومستنداً على أسس رصينة توزيع الدخل القومي. هذه الكينونة تفرض ابلضرورة أن يكون هذا الق
 ختصيص قرار إىل عامة بصفة االستثمار قرار مصطلح بغرض محاية املوارد النادرة وعدم تبديدها. ويشري

 زمنية فرتات عدة مدار على تتحقق سوف عوائد حتقيق أمل على احلاضر الوقت يف املوارد من جمموعة
وميكن تعريفه على أنه " القرار الذي يقوم على صرف اإلنفاق الفوري  (.21، ص2006)لطفي،  مقبلة

 أبنه وميكن تعريفه أيضاً  ).Piger, 2011, p9( من أجل االستفادة من ربح على عدة فرتات متتالية"
"ذلك القرار الذي يقوم على اختيار البديل االستثماري الذي يعطي أكرب عائد استثماري من بني بديلني 
على األقل، واملبين على جمموعة من الدراسات اليت تسبق عملية االختيار ومتر بعدة مراحل تنتهي ابختيار 

، 2013)هواري،  ع االستثماري" قابلية هذا البديل للتنفيذ يف إطار منهجي معني وفقًا ألهداف املشرو 
 (.64ص

يكمن اهلدف من قرار االستثمار يف احلصول على أصل، حقيقي أو مايل أبقل من قيمته حبيث  
ويتم اختاذ القرارات االستثمارية ألسباب عديدة، وعلى الرغم من أن ميكن من زايدة ثروة الشركة واملسامهني، 

. عادة ما يكون املستخدمة لتقييمها هي نفسها بشكل أساسي دوافع االستثمار قد ختتلف، فإن التقنيات
كما ،  (McMenamin, 2005, p350-351) الدافع وراء املقرتحات االستثمارية واحد أو أكثر

تعين إستبدال أصل جديد حمل أصل قدمي، ويتطلب هذا النوع ( االستثمارات اإلستبدالية؛ واليت 1يلي: 
مفصلة لتحديد جدوى اإلستبدال من عدمه، قد ال تعرض املشروع ملخاطر جديدة  إجراء دراسة تقيمية

بسبب استمراراه يف إنتاج نفس السلعة اليت يتعامل هبا ويف ضوء احلصة السوقية اليت ميتلكها، ولذلك ميكن 
، 2010شبيب، )آل  استخدام تكلفة رأس املال احلالية عند القيام بعملية التقييم هلذا النوع من االستثمارات

لتلبية أذواق  تعتمد على التغريات التكنولوجية وهي اليت االستثمارات اإلبتكارية أو التطويرية:( 2 .(61ص
املستهلكني، أو ملواكبة التطور التكنولوجي لزايدة القدرة على املنافسة، وتتعرض مثل هذه االستثمارات إىل 
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وبذلك يكون اخلطر أكرب لعدم تقبل املستهلكني ملثل ، سهارتفاع درجة اخلطر نتيجة لتغري طبيعة املنتج نف
)حنفي،  هذا النوع من اإلنتاج، ويف املقابل يتوقع املشروع إرتفاع العائد يف حالة رواج السلعة اجلديدة املبتكرة 

 .(252، ص2002
حلصول  نظرًاع الطاقة اإلنتاجية للمشروع  توسيإىل( االستثمارات التوسعية: وهتدف هذه االستثمارات 3 

املشروع على أسواق جديدة، ويكون القرار االستثماري على أساس جدوى القيام بتوسيع الطاقة اإلنتاجية 
)حنفي،  من خالل املقارنة بني الدخل الناتج من اإليراد اإلضايف والتكاليف اإلضافية طول حياة املشروع

 .(252، ص2002
رص االستثمارية املناسبة هي الطرق أو املعايري املستخدمة ومن أهم العناصر اليت تساعد على اختيار الف

يف تقييم االستثمارات والبدائل املقرتحة لإلدارة العليا صاحبة القرار، وميكن تصنيفها إىل جمموعتني؛ اجملموعة 
اسيب، األوىل: واليت تسمى ابجملموعة التقليدية  وتشمل طريقة مدة اسرتداد االستثمار وطريقة معدل العائد احمل

واجملموعة الثانية: واليت تعتمد على طريقة خصم التدفقات النقدية أو طريقة التعديل الزمين للتدفقات وتشمل 
)الشمري،  صايف القيمة احلالية ومعدل العائد الداخلي ونسبة التكلفة إىل املنعة اليت تسمى أيضاً بدليل الرحبية

 .(422، ص2014
 )الدراسات السابقة(ماري الرفع املايل والقرار االستث .4

أشارت العديد من الدراسات اليت تناولت العالقة بني درجة الرفع املايل والقرارات االستثمارية إىل أن 
الشركات اليت يكون لديها فرص وبدائل استثمارية متعددة وكبرية احلجم يقل توجهها للتمويل ابلدين بينما 

  Modiglianiحيث أشار كل منتقلصت البدائل والفرص، يزداد توجه الشركات للتمويل ابلدين كلما 
ال يوجد عالقة اثبتة ومنتظمة ( إىل أنه إذا كانت املنافسة كاملة والسوق فعالة فإنه 1958)  Miller و

بني درجة الرفع املايل وحجم الفرص االستثمارية املتاحة أمام الشركات. وعالوة على ذلك، جيب أن تستند 
لالستثمار فقط إىل العوامل اليت تؤثر على الرحبية أو صايف التدفقات النقدية أو صايف  السياسات املعتمدة

)شاهني،  قيمة الشركة. ومع ذلك واجهت هذه النظرية العديد من االنتقادات بسبب عدم كمال األسواق
على النظرية من خالل إدخال نفس املستوى من  Miller (1977)وقد عدل  (.87، ص2017
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أن املستثمرين األفراد يطالبون بعوائـد   Millerويرىلشخصية وضرائب الشركات على النموذج، الضرائب ا
قبـل الضـريبة علـى الـديون أعلـى لتعـويض الضـرائب الشخصـية علـى الـدخل، ويـرى أنـه فـي حالـة التوازن األاثر 

ضـريبية ممـا جيعلهـا غيـر مرتبطة هبيكل رأس الضريبية على مستوى اإلستثمار يف الديون تقوم إبزاحـة املنـافع ال
بني أنه ال توجد عالقة بني الديون وقيمة الشركة املتعلقة بقيمة استثماراهتا، والـديون تشكل  ااملال، وابلتايل،

 ,Fama & French, 1998). مسألة فقط عندما نتوقع أن خصم الفوائد سيقوم بتعويض الضرائب
p1,4) ( قام1980ويف عام ،) Deangelo  و Masulis  ابلتوسع يف عملMiller  من خالل

املنافع الضريبية  أنه ويف حالة وجود إىلدراسة أتثري املنافع الضريبية ومدفوعات الفائدة على الديون، وتوصال 
الغري مرتبطة ابلديون )اإلعفاءات الضريبية(، فإن الشركات قد ال تدرك اإلستفادة الكاملة من خصم مصاريف 

 Jensenيف حني أشارت نتائج دراسة  (Dan Dhaliwal, et al., 2006, p2,4) ائدالفو 
إىل أن وجود أموال سائلة كافية لدى الشركة جيعل صايف القيمة احلالية موجبة، وابلتايل اللجوء  (1986)

إىل الرفع املايل كوسيلة للحد من مشاكل االستثمار، ومن مث فإن الرفع املايل يؤثر بشكل إجيايب على قيمة 
اإلستدانة يكون أكثر توصل إىل أن االستثمار يف الشركات عالية  Whited (1992) الشركة. بينما

 .Barclay et al  حساسية للتدفق النقدي مقارنة ابلشركات ذات مستوايت االستدانة املنخفضة.
أظهروا التأثري املباشر لفرص االستثمار على سياسة استحقاق الدين يف الشركات من خالل  (2003)

يف et al. (2005)  Varouj إظهار الزايدة النسبية يف خيارات النمو واستخدام الديون قصرية األجل.
ني الرفع املايل دراسة لتحليل أثر الرفع املايل على االستثمار توصلوا إىل وجود عالقة سلبية ولكن قوية ب

وفقًا ل واالستثمار للشركات ذات فرص النمو املنخفض مقارنة ابلشركات ذات فرص النمو العالية. 
Myers (1977) فالشرکات ذات الرفع املايل العايل، أقل احتمااًل الستغالل فرص النمو ابملقارنة مع ،

 عبء الديون الذي يقلل من دوافع الشرکات ذات مستوايت منخفضة من الرافعة املالية، ويرجع ذلك إىل
حتالف أو اندماج املسامهني واإلدارة يف السيطرة على الشركة لالستثمار يف الفرص االستثمارية ذات القيمة 
احلالية املوجبة. ويعتقد املسامهون أن الفوائد املستحقة من الفرص االستثمارية ال تصل إليهم بشكل كامل، 

  (Odit & Chittoo, 2008, p50). ون الفوائد على األقل جزئياً حيث أن محلة السندات يتقامس
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 Guney et al. (2007)  خلص إىل أنه ونظرًا لزايدة االستدانة، فإن الشركات متيل إىل اإلحتفاظ
  (Guney et al., 2007, p45). أبكرب قدر من االحتياطات النقدية لتجنب خماطر اإلفالس

Singhani    وSeth  (2010)  ،توصلوا إىل أن استخدام الدين يف هيكل رأس مال الشركات الكبرية
 (Singhania & Seth, 2010, p215).  أكثر من الشركات الصغرية

 ملا خمالف بشكل االستثماري ابلقرار املايل الرفع عالقة إىل تشري اإلشارة نظرية فإن املقابل يفو 
 للشركة احلقيقية القيمة أن تعترب فرضية عدم متاثل املعلومات،اإلشارة اليت تستند أساسًا إىل  تقدم، فنظرية

 تلك كانت إذا منشورة، وحىت غري املعلومات ألن ذلك املديرين، حمتكرة لدى خاصة معلومة مبثابة
 تعترب لدى اجلميع فإهنا سوف ال ُتدرك وال تُفهم بنفس األسلوب والطريقة. هلذا ومتوفرة منشورة املعلومات

 الشركة أن حيث املستثمرين، اجتاه لوضعها عاكسة مرآة عن عبارة رأس املال للشركة هيكل أن ةالنظري هذه
 سوف حتقق األخرية هذه أن على واضح دليل عنها، الناجتة املالية املخاطر رغم اليت تلجأ إىل االستدانة

، اجيابية ملختلف املستثمرين إشارة متثل االستدانة االستثمارية، وابلتايل مشاريعها من عالية مستقبلية عوائد
حبكم أهنا مؤشر دال على قدرة الشركة على مواجهة أعباء اثبتة حمفوفة بدرجة من اخلطر. وعليه فإن جلوء 

 القيمة على سلبية إشارة على أنه اخلارجيني املستثمرين قبل من يُفسر جديدة أسهمالشركة إىل إصدار 
وجيدر احلديث عن نقص االستثمار أو اإلفراط يف  (.112، ص2006)دادن،  الشركة هلذه احلقيقية

أن املديرين لديهم ميل إىل  ، إىل1990 (Stulz) و 1986 (Jensen) كل من  يشريحبيث االستثمار، 
توسيع نطاق األعمال ابستمرار حىت من خالل االستثمار يف فرص النمو املنخفض. فإذا كانت لدى الشركة 

ة فائضة بعد متويل مجيع مشاريع القيمة احلالية اإلجيابية، فإن املديرين مييلون إىل االستثمار يف تدفقات نقدي
مشاريع القيمة احلالية السلبية، ونتيجة لذلك، قد تنشأ صراعات بني املديرين واملسامهني ألن اهلدف هو 

احلالية قد  تفادة من املوجوداتضعيفة من أجل االستعظيم قيمة الشركة. كما أن االستثمار يف املشاريع ال
من أرابح املسامهني يف الشركة. وحتد هذه السياسة من التدفقات النقدية املتاحة وتشدد على  يقلل أيًضا

خيار استخدام الدين، وابلتايل الشركات ذات االستدانة العالية تظهر حساسية أكرب إزاء التقلبات يف 
وعلى  (Zurigat, 2009). ألن لديها التزامات كبرية خبدمة الديونواألرابح نظًرا التدفقات النقدية 
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الرغم من هذا، تُعترب الرافعة املالية آلية للتغلب على مشكلة اإلفراط يف االستثمار من خالل اقرتاح عالقة 
   (Varouj et., 2005, p279). سلبية بني الدين واالستثمار للشركات ذات فرص النمو الضعيفة

 طبيقة حول أثر الرافعة املالية على قرارات االستثمار يف الشركات الصناعية األردنيةدراسة ت .5
يتكون جمتمع الدراسة من مجيع الشركات الصناعية املدرجة يف بورصة عمان جمتمع وعينة الدراسة:  1.5

اليت مل تتوفر بياانت كافية عنها تغطي فرتة  شركات صناعية 6شركة، وقد مت استبعاد  71والبالغ عددها 
هذه الفرتة مع أهم التطورات واإلصالحات اليت  تزامنتو ، 2016إىل سنة  2010الدراسة املمتدة من سنة 

شهدها اإلقتصاد األردين من إعادة هيكلة وتنظيم سوق رأس املال الوطين ابإلضافة إىل حترير التجارة وتوقيع 
وقد مت صناعية. شركة  65وعليه تكونت عينة الدراسة من . ورويب والوالايت املتحدةشراكات مع اإلحتاد األ

احلصول على البياانت املستخدمة لغاايت التحليل اإلحصائي من التقارير السنوية )امليزانية، قائمة الدخل، 
 وقائمة التدفق النقدي( للشركات الصناعية عينة الدراسة.

أثر الرافعة املالية على قرار االستثمار يف الشركات الصناعية األردنية، تعتمد الختبار نوذج الدراسة:  2.5
ابالعتماد .  Varouj et al (2005) هذه الدراسة على النموذج الذي مت تصميمه وتطبيقه يف دراسة

على حتليل العوامل اليت تؤثر على القرار االستثماري للشركة، مت فحص إمكانية وجود عالقة بني قرار 
االستثمار، والعوامل اآلتية: الرافعة املالية، التدفقات النقدية للشركة، سيولتها، رحبيتها، حجمها، فرص النمو 

بصناعة التوقيت على قرار التأثريات اخلاصة -املتوقعة، كما مت تضمني متغريات الوقت والصناعة اللتقاط 
اليت يتم تقديرها عادة  (Panel Data)مت اختبار النموذج ابالعتماد على ما يعرف ب  االستثمار.
  األثر الثابت واألثر العشوائي، اللتقاط أثر عدم جتانس عوامل الشركة وعامل الزمن.تقنيات  ابستخدام

ΔKit=βo+β1LEVi,t-1+β2CFi,t-1+β3LIQi,t-1+β4PRFi,t-1+β5SIZi,t-1+β6GTHi,t-

1+ µi,t-1 

 حيث أن:
itKΔ ميثل التغري يف صايف قيمة املوجودات الثابتة للشركة :i  خالل الفرتةt. 
1-i,tLEV متثل الرافعة املالية للشركة :i  خالل الفرتةt. 
1-i,tCF متثل التدفقات النقدية للشركة :i  خالل الفرتةt. 
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1-i,tLIQ متثل السيولة للشركة :i  خالل الفرتةt. 
1-i,tPRF متثل الرحبية للشركة :i  خالل الفرتةt. 

1-i,tSIZ ميثل حجم الشركة :i  خالل الفرتةt. 
1-i,tGTH ميثل :s q’Tobin  للشركةi  خالل الفرتةt. 
1-i,tµ ميثل معامل اخلطأ للشركة :i  خالل الفرتةt. 

 :متغريات الدراسة 3.5
  :االستثمار مصطلح شامل، فهو يشري إىل العملية اليت يرتتب عليها ختصيص بعض املصادر االستثمار

وميثل التغري ملشروع صناعي أو مايل على أمل أن جيلب تدفقات من السيولة على مدى فرتات زمنية الحقة، 
 يف قيمة صايف املوجودات الثابتة للشركة خالل فرتة زمنية معينة.

 اس الرافعة املالية ابستخدام نسبة إمجايل الديون طويلة األجل إىل إمجايل املوجودات.مت قي :الرافعة املالية 
حيث أن زايدة الديون ميكن أن متنع املديرين من  وجود عالقة سلبية بني الرافعة املالية واالستثمار، ومن املتوقع

، وميكن ابلضرورة إىل ختفيض تكاليف الوكالةؤدي ، فإن زايدة الرفع املايل ال تاإلفراط يف االستثمار؛ من انحية أخرى
 ؤدي يف الواقع إىل تفاقم مشكلة نقص االستثمار. أن ت
  :ومتثل السيولة قدرة املوجودات قصرية األجل على تسديد االلتزامات قصرية األجل، والشركات السيولة

ما تكون غري قادرة على  طويلة، غالًبا اليت تواجه صعوبة يف حتصيل مستحقاهتا أو مدة دوران املخزون فيها
إن الشركات اليت . الوفاء ابلتزاماهتا. نسبة السيولة = املوجودات قصرية األجل / االلتزامات قصرية األجل

لديها أكرب قدر من السيولة النقدية إبمكاهنا تعزيز خططها االستثمارية بزايدة قدرهتا اإلئتمانية، فاخنفاض 
 وعليه، من املتوقع وجود عالقة إجيابية. رب الشركات على االختيار بني االدخار واالستثمار.القدرة اإلئتمانية جي

  :إن الشركات اليت حتقق عائدات أرابح  .ابستخدام معدل العائد على املوجودات مت قياس الرحبيةالرحبية
االستثمارية املتاحة، وابلتايل من مرتفعة نسبًيا، متلك السيولة الكافية اليت متكنها من االستفادة من الفرص 

 املتوقع وجود عالقة إجيابية.
  :مت استخدام معامل النموTobin’s q  ( النسبة اليت تقيس القيمة السوقية كمؤشر لقياس فرص النمو
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كلما توفرت فرص منو للشركة كلما زادت (. القيمة الدفرتية إلمجايل املوجوداتإىلالشركة  إلمجايل موجودات
 هتا، وعليه فإن فرص منو الشركة حتفز اسستثمارها. استثمارا

 :إمجايل الربح من ومتثل التدفقات النقدية التشغيلية للشركة، ويتم حساهبا كالتايل؛  التدفقات النقدية(
املصاريف اإلدارية والعمومية ومصارف تشغيلية أخرى( + )االستهالكات للفرتة، املوجودات  –العمليات 

من املتوقع وجود عالقة إجيابية بني التدفقات النقدية ومعدل  السابقة الصافية بعد االستهالك(.الثابتة للسنة 
 "free cash flow hypothesis"االستثمار يف الشركة، وذلك مبا يتفق مع نظرية التدفق النقدي احلر 

(Jensen, 1986)  ديرين واملستثمرين املعلومات بني امل عن عدم متاثلومع وجود قيود التمويل اليت تنشأ
اخلارجيني، حبجة تبين نظرية التدرج يف التمويل اليت مبوجبها يفضل املديرون اللجوء إىل املصادر الداخلية 
لتمويل املقرتحات االستثمارية، وذلك لتجنب تكاليف التمويل اخلارجي، األمر الذي يؤدي هبم إىل التخلي 

وعلى غرار التمويل ابلدين، يعد توافر األموال املولدة داخلًيا  .عن االستثمارات ذات القيمة احلالية املوجبة
  عاماًل حمدًدا مهًما لالستثمار.

 :وذلك للتقليل من التفاوت ، ومت قياسه من خالل اللوغاريتم الطبيعي إلمجايل املبيعات حجم الشركة
احلجم تتوسع يف االستثمار  من املتوقع وجود عالقة إجيابية، فالشركات الكبرية بني القيم داخل النموذج.

 أكثر.
 : حتليل البياانتأساليب  4.5

ولتحليل أثر الرافعة املالية على قرارات االستثمار يف الشركات الصناعية  لتحقيق أهداف الدراسة
ابعتباره أحد الربامج املتقدمة يف التحليل القياسي  STATA11مت استخدام الربانمج اإلحصائي األردنية، 
اذج االقتصادية واملصمم للتعامل مع املشاكل اإلحصائية الناجتة عن تقدير مناذج االحندار، مثل وبناء النم

. حيث (Heteroskedasticityواختالف التباين )( Multicollinearityاالرتباط املتعدد )
املشرتك واختبار التكامل ( Unit rootsيعمل على حتليل السالسل الزمنية وأساليب فحص جذر الوحدة )

(Cointegration Tests( إضافة إىل حتليل البياانت من خالل منوذج ،)Panel Data 
Analysisطرق من العديد من استخدام الدراسة، لبياانت األمثل التحليل أسلوب (.  ومن أجل حتديد 
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 T-Test عام، و  بشكل النموذج صالحية لقياس F-Testمثل  (Diagnostic Tests) الفحص
 Lagrange استخدام ومت الدراسة، ملتغريات التقدير ملعامالت اإلحصائية األمهية لقياس

Multiplier Test (LM) بني األفضلية لتحليل  Panel  و Pooled Data Analysis  
 (Cross-Sectional Variance) املقطعي التباين أن يف العدم فرضية رفض أو قبول على أساس

خالل  من (Pooled data)التجميعي  التحليل أسلوب من جيعل العدم فرضية صفر، فرفض يساوي
Ordinary Least Squares: OLS مت  حني يف الدراسة، معامالت لتقدير فعال وغري مالئم غري

 Random) و (Fixed Effect Model)بني  لالختيار Hausman Test استخدام
Effect Model) العشوائي األثر خالل من التقدير معامالت مجيع أبن ( العدم فرضية أساس على 

 . (الثابت األثر خالل من تقديرها مت اليت كتلك الكفاءة نفس هلا
 حتليل النتائج. 6

 حتليل البياانت ومناقشة النتائج:  1.6
 Pooled & Panel Dataيعرض هذا القسم نتائج تقدير معادلة االحندار ابستخدام 

Analysis ( الذي ميكن تقديره ابستخدام أثر األسلوب الثابتFixed Effect Model وأسلوب )
على األسلوب  فقط سيقتصر النتائج حتليل لكن(. Random Effect Modelاألثر العشوائي )

( على أنه Lagrange Multiplier Test (LM)( و)Hausman Testالذي دَلت نتائج )
 وكفاءة. فعالية أكثر الدراسة ملعامالت تقدير نتائج ويعطي الدراسة وبياانت يتالءم أفضل أسلوب

 .الدراسة متغريات بني االرتباط وحتليل الوصفي التحليل نتائج يعرض وعالوة على ذلك، فإنه
  :التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة 2.6

 املتعلقة للبياانت قيمة وأعلى وأدىن املعياري، احلسايب، االحنراف الوسط (1) رقم اجلدول يوضح
 أن: يتبني خالله ومن مبتغريات منوذج الدراسة،
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 : نتائج التحليل الوصفي ملغريات الدراسة1اجلدول 
Variables Mean Std.Div Min Max 

ΔK 1.143 1.601 0 29.787 

LEV 0.327 0.350 0 .4133 

CF 5.512 2.161 -3.130 9.002 

LIQ 3.006 8.432 0.003 156.776 

PRF -0.002 0.129 -1 0.852 

SIZ 16.047 1.693 9.739 20.512 

GTH 0.812 0.767 0 3.954 

Observations (n) = 390. 

 .Stata11خمرجات  على ابالعتماد الباحثة إعداد من :املصدر
(ΔK التغري يف صايف قيمة املوجودات الثابتة للشركة :)i  خالل الفرتةt. (LEV) الرافعة املالية للشركة :i 

خالل  iولة للشركة (: السيLIQ. )tخالل الفرتة  i(: التدفقات النقدية للشركة CF. )tخالل الفرتة 
t( .GTH :)لفرتة اخالل  i(: حجم الشركة SIZ) .tخالل الفرتة  i(: الرحبية للشركة PRF. )tالفرتة 

Tobin’s q  للشركةi  خالل الفرتةt. 
 ،1.601 قدرهياري مع وابحنراف 1.143 حوايل( ΔK)التغري يف صايف املوجودات الثابتة  متوسطبلغ  -

تفاوت   ناكه أن إىل يشري وهذا أقصى، كحد  29.878أدىن و كحد  0 بني النسبة هذه تراوحت ولقد
ايف املوجودات صحجم  ابختالف ذلك تفسري وميكن، يف استثمارات الشركات الصناعية األردنية كبري
اإلهتالك أو تصفية  . وقد يكون أيضا بسببأخرى إىل شركة من املوجودات حجم اختالف وكذلك ،الثابتة

 االستثمارات.
، ولقد تراوحت 0.350، وابحنراف معياري يقدر ب 0.327 ( بلغLEVمتوسط قيمة الرافعة املالية ) -

أن الشركات األردنية . ويشري متوسط القيمة إىل كحد أعلى  3.413كحد أدىن و  0هذه النسبة بني 
% فقط من الشركات تعتمد يف 32الصناعية ال تتمتع بقدرة عالية على االستدانة، حيث أن ما يقارب 

متويل استثماراهتا على الديون، ويرجع ذلك أساساً إىل غياب سوق السندات، ابإلضافة إىل سياسة االئتمان 
ن القيم الدنيا والقصوى تشري إىل التفاوت الكبري يف قيمة احملافظة اليت تتبناها البنوك األردنية. ومع ذلك، فإ

الرافعة املالية الذي ميكن أن يُعزى إىل أتثري احلجم، حيث تكون الشركات الكبرية أقل عرضة خلطر اإلفالس، 
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وابلتايل؛ إبمكاهنا االستفادة من عملية الرفع املايل بتكاليف منخفضة، على عكس الشركات الصغرية اليت 
 مقيدة مالياً.تكون 

 وابحنراف 5.512 بلغللشركات عينة الدراسة فقد  (CFالتدفق النقدي ) قيمة توسطملابلنسبة  أما -
 كحد 9.002و أدىن كحد  3.130-بني  النسبة هذه تراوحت ولقد ،2.161 ب معياري يقدر
الكات والضرائب واالستهققة من العمليات قيمة األرابح احمل يف الكبري التفاوت بوضوح يبني أقصى، وهذا

 .أخرى إىل شركة من
ذه النسبة ه، ولقد تراوحت 8.432وابحنراف معياري  3.006( LIQبلغ متوسط قيمة السيولة ) -

ادرة على تغطية قكحد أقصى، وهذا دليل على أن الشركات األردنية   156.776كحد أدىن و  0.003بني 
 جل.التزاماهتا القصرية األجل مبوجوداهتا القصرية األ

، ولقد تراوحت 0.129، ابحنراف معياري 0.002- ( فقد بلغPRFأما ابلنسبة ملتوسط قيمة الرحبية ) -
 ،(الدراسة ردنية )عينةالشركات األ رحبية يف تفاوت هناك أن إىل يشري وهذا 0.852و 1-هذه النسبة بني 

 شركة من اتاملوجود حجم اختالف وكذلك الضرائب، قبل حجم األرابح ابختالف ذلك تفسري وميكن
 أخرى إىل
. 1.693اري ، ابحنراف معي16.046( SIZقيمة حجم الشركات األردنية الصناعية ) بلغ متوسط -

بايناً كبرياً تكحد أقصى، حيث أن هناك   20.512كحد أدىن و  9.937ولقد تراوحت هذه النسبة بني 
 يف احلجم من شركة إىل أخرى نتيجة الفرق بني حجم مبيعات الشركات.

، ابحنراف 0.812( فقد بلغ GTHالشركات األردنية ) فيما يتعلق مبتوسط قيمة منو موجودات أما -
  .كحد أقصى  3.954كحد أدىن و  0، ولقد تراوحت هذه النسبة بني 0.767معياري 

 وطرق عالجها منوذج الدراسة مشاكل 3.6
الدراسة مرتابطة فيما بينها ما يؤدي من احملتمل أن تكون املتغريات املستقلة أو التفسريية لنموذج 

الذي جيعل من تقدير واختبار الفرضيات حول التأثري الفردي يف معامالت  إىل ظهور مشكلة االرتباط املتعدد
ذلك أن االرتباط املتعدد جيعل معامالت االحندار غري معرفة  (Gujarati, 2003) االحندار غري ممكنة
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ة للمعامالت ضخمة، ممًا جيعل هذه املعامالت ال ختتلف بشكل كبري عن املعياري أو غري مستقرة واألخطاء
الصفر. أضف إىل ذلك أنه قد يتم إسقاط املتغريات من االحندار ليس ألهنا ال تؤثر ولكن ألن العينة غري 
كافية لعزل أتثري املتغريات على وجه التحديد، أو بعبارة أخرى يصبح من الصعب حتديد اآلاثر املنفصلة 

يف الدراسة احلالية مت  (Multicollinearity)لمتغريات. وهبدف تقييم مشكلة االرتباط املتعدد ل
، الذي يبني الدرجة اليت يفسر هبا Variance Inflation Factor (VIF)االعتماد على اختبار 

وجود فهذا يشري إىل  VIF>10كل متغري مستقل ابملتغريات املستقلة األخرى، وكقاعدة عامة إذا كان 
( لكل املتغريات اليت مشلتها VIF. وقد دلت نتائج اختبار )(Gujarati, 2003, P57) ارتباط متعدد

يف منوذج الدراسة أقل  VIF، حيث كان متوسط (Multicollinearity)الدراسة على غياب مشكلة 
 .10من 

 املشرتك االحندار حتليل نتائج 4.6
تخدام سابلنموذج الدراسة وذلك  املشرتك االحندار حتليل نتائج اجلزء هذا يستعرض

 هيو ، (REM)، وأسلوب األثر العشوائي (FEM) الثابت األثر ، أسلوب Pooled OLSمنوذج
 من كالً  الباحثة دمتاستخ وقد، Panel data نوع من حتليل البياانت هبا ميكن اليت القياسية النماذج
 لاألفض النموذج الختيار (Lagrange Multiplier (LM))واختبار  (Hausman)اختبار 
 .النتائج لتحليل
 نتائج حتليل منوذج الدراسة 5.6

( نتائج حتليل 2هبدف اختبار العالقة بني قرار االستثمار والرافعة املالية، يستعرض اجلدول رقم )
 Pooledأفضل من  Panel Data Analysisمنوذج الدراسة. ودلت النتائج أبن التحليل ابستخدام 

AnalysisData  ودَلت على ذلك نتائج ،Lagrange Multiplier  2فقد ُوجد أنChi  ذو 
-Crossاملقطعي ) التباين أن يف فرضية العدم رفض يؤكد مما %1 مستوى عند إحصائية داللة

Sectional Varianceالزمن  وعامل الفردية للعوامل أثر على وجود يدل مما الصفر، ( يساوي
(Individual & Time Specific Effects األمر الذي جيعل استخدام )Panel Data 
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Analysis  ًنتائج  وّدلت كما الدراسة، وكفؤ ملعامالت فعال تقدير على للحصول ضروراي
(Hausman Test أن منوذج األثر الثابت )(FEM)  أفضل من منوذج األثر العشوائي(REM) 

% يف املتغري التابع، وهذا يفسر القوة التفسريية 52.6ويوضح النموذج تباين  لتقدير معامالت الدراسة.
 كبرية، وابلتايل فنتائج النموذج مناسبة وقابلة للتعميم.    F- valueللنموذج. كما أن قيمة 

 : نتائج حتليل منوذج الدراسة2اجلدول 
Panel data 

FEM Variables 

Prob Coefficient 

0.004* 3.214 Constant 

0.000* -0.391 LEV 

0.001* 0.458 CF 

0.046** 0.107 LIQ 

0.000* 1.591 PRF 

0.032** 0.011 SIZ 

0.131 -1.584 GTH 

0.000* 0.526 2R 

0.000* 49.80 F-statistic 

 390 Observations(n) 

*= 0.0072Prob chi Chi2 statistic = 23.00 Hausman test 

Prob > chi2= 0.000* 20.15) =   1(2Chi LM test 

 %.10% و 5 ،% 1مستوى عند إحصائيا معنوي  ***,**,*
 .Stata11خمرجات  على ابالعتماد الباحثة إعداد من :املصدر

 ضح ما يلي:( يت2ابالعتماد على نتائج حتليل منوذج الدراسة الواردة يف اجلدول رقم )
تثمار، وتظهر هذه العالقة وقرار االس (LEV)وجود عالقة سالبة ذات داللة إحصائية بني الرافعة املالية  -

ى املديرين عن املشاريع ذات احتمال أن يتخل والدائنني؛ فهناكالسلبية بسبب مشكلة الوكالة بني املسامهني 
الديون، حيث أنه ونظراً لزايدة  القيم احلالية املوجبة )ابفرتاض أن االدارة تعمل لصاحل املسامهني( بسبب عبء

 لتجنب خماطر اإلفالس. ركات متيل إىل االحتفاظ أبكرب قدر من االحتياطات النقديةاالستدانة، فإن الش
 & Aviazian et al. 2005; Odit)وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليها دراسات 

Chittoo, 2008; Singhania & Seth, 2010). 
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ثمار يف الشركات الصناعية واالست (CF)وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني التدفقات النقدية  -
 "free cash flow hypothesis"من خالل نظرية التدفق النقدي احلر األردنية، وميكن تفسري ذلك 

(Jensen, 1986)  ومع وجود قيود التمويل اليت تنشأ عن عدم متاثل املعلومات بني املديرين واملستثمرين
مييل املديرون يف الشركات اليت تولد تدفقات نقدية  حيثاخلارجيني، حبجة تبين نظرية التدرج يف التمويل، 

حرة مرتفعة القيمة إىل إنفاقها يف مشاريع ذات قيمة حالية سالبة )غري جمدية اقتصاداًي(، وعليه، فالتدفق 
 Franklin) النقدي له أتثري قوي على اإلنفاق االستثماري. وتتوافق هذه النتيجة أيضاً مع نتائج دراسة

& Mouthsamy, 2011)  حيث أشارا إىل أن التدفقات النقدية تلعب دورًا إجيابيًا يف حتديد ،
 القرارات االستثمارية.

قد ن توفر السيولة واالستثمار، حيث أ (LIQ)وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني السيولة  -
 .عل الشركة جذابة للمستثمرينجتلالستثمار، فالسيولة العالية  يؤدي إىل إمكانية االستفادة من الفرص املتاحة

 & Singhania & Seth, 2010; Franklin)وتتوافق هذه النتيجة مع دراسات 
Mouthsamy, 2011) 

ركات الصناعية عينة واالستثمار يف الش (PRF)وجود عالقة موجبة ذات داللة احصائية بني الرحبية  -
اللجوء إىل مصادر التمويل  مر أكثر ألهنا تفضلالدراسة، وميكن تفسري ذلك أبن الشركات األكثر رحبية تستث

-Pecking) مصادر التمويل يفالداخلي )األرابح احملتجزة( لتمويل استثماراهتا وذلك وفقاً لنظرية االتدرج 
Order Theory) لتمويل اخلارجية أبنه، كلما زادت رحبية الشركة، كلما قل اعتمادها على مصادر ا

داخلي الكايف لتنفيذ املشاريع األسهم العادية اجلديدة، وذلك لتوفر التمويل ال واملتمثلة ابالقرتاض وإصدار
 , Singhania and Sethاالستثمارية واملتمثل ابألرابح احملتجزة. نفس النتائج توصلت إليها دراسات )

2010; Bao, 2010.) 
لشركات صغرية احلجم فا واالستثمار، (SIZ)هناك عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني حجم الشركة  -

 يرجع ذلك يف والسبب تتحمب تكلفة أكرب من الشركات الكبرية يف حالة اجتاهها لإلقرتاض طويل األجل.
واملوردون، وتزداد  املقرضون حيتاجها اليت املعلومات وخاصة الصغرية، الشركات يف املعلومات متاثل عدم إىل
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إلصدار أسهم جديدة لتمويل مشاريعها، لذلك تتجه هذه الشركات لإلقرتاض  هذه التكلفة يف حالة اإلجتاه
قصري األجل، وابلتايل تكون عرضة الرتفاع تكاليف الوكالة والتصفية، عندها تتعرض للمشاكل املالية وارتفاع 

ئدها تنوًعا وأقل تذبذاًب بعوا تصبح أكثرجندأنه كلما زاد حجم الشركة  عنصر املخاطرة. على عكس ذلك،
مما يؤدي اىل اخنفاض املخاطر املالية املرتبطة هبا، وابلتايل زايدة قدرهتا على حتمل نسبة مديونية  السنوية،

 Li Jiming) تتفق هذه النتيجة من نتائج دراسة مرتفعة لتمويل استثماراهتا أكثر من الشركات الصغرية.
et al., 2010)   

ناعية األردنية مقاساً عدل النمو يف موجودات الشركات الصعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني م -
 وقرار االستثمار.   Tobin’s qب 
 اخلامتة. 7

(، هبدف 2016-2010ُأجريت الدراسة على عينة من الشركات الصناعية األردنية خالل الفرتة )
دعم فرضية نقص االستثمار؛ اليت على قرارات االستثمار. وقد جاءت نتائج الدراسة ت ةاملالي ةفعامعرفة أثر الر 

مشاكل الوكالة ألهنم ال  تنص على أن الرفع املايل يضغط على املديرين املاليني لتقليل االستثمار بسبب
الرفع  ة سلبية بنيتوصلت الدراسة إىل وجود عالق حيثحيققون أرابحًا شخصية من هذه االستثمارات. 
فع املايل املرتفع تستثمر ات الر ذمما يشري إىل أن الشركات املايل وقرار االستثمار يف الشركات عينة الدراسة، 

ة فيشر للفصل، ونظرية أقل. يف حيت تتعارض هذه النتائج مع نظرية الالعالقة هليكل رأس املال، ونظري
سلبية بني الرفع املايل وقرار أن تُعزى العالقة ال االستثمار اليت تعترب أَن االستثمار قرار مستقل. وميكن

مد الشركات على التدفقات االستثمار إىل كون أسواق رأس املال غري انضجة يف البلدان النامية، لذلك تعت
 النقدية والرحبية للقيام ابملزيد من االستثمارات. 

والرحبية هلا أتثري إجيايب على  كما توصلت الدراسة إىل أن السيولة والتدفقات النقدية وحجم الشركة
االستثمار، حيث يتم اختاذ هذه العوامل بعني االعتبار من قبل الشركات عند اختاذ القرارات االستثمارية. 

كما تؤثر التدفقات النقدية على قرار االستثمار وتعترب   .وحتافظ الشركات على مستوى مالئم من السيولة
أرخص للتمويل الداخلي، وهذا يتوافـق مـع النتائـج التـي توصلـت إليهـا نظريـة التـدرج فـي مصـادر مصدرا ً 
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تبني أَن الشركات األكرب حجماً تستثمر أكثر من الشركات األصغر حجماً، كما أن مستوى كما التمويـل.  
 الرحبية األعلى حيقق مستوى أعلى من االستثمار حيث يؤدي إىل متويل أرخص.

وتؤكد الدراسة على الدور الذي يلعبه هيكل التمويل يف اختاذ القرارات االستثمارية، إذ ينبغي على 
املديرين أن يستفيدوا من األموال املتاحة على حنو مالئم هبدف احلفاظ على البقاء والنمو واالستمرارية على 

كة لتحسني أدائهم، وللحد من مشكلة املدى الطويل. كما توصي بضرورة حتفيز املديرين من قبل إدارة الشر 
نقص االستثمار. وميكن أيضًا فرض عقوابت على متخذي القرارات االستثمارية اخلاطئة يف حالة فرضية 

قد أتخذ الدراسات املستقبلية بعني االعتبار عوامل أخرى مؤثرة يف القرار االستثماري،  اإلفراط يف االستثمار.
لي مثل أسعار الفائدة والسياسة النقدية، واستكشاف منهجيات خمتلفة مثل مبا يف ذلك أدوات االقتصاد الك

للتعرف على األثر املتبادل بني الرافعة  (Simultaneous Equation Model)اآلنية  التتطبيق منوذج املعاد
 ، أو توسيع نطاق الدراسة لتشمل صناعات وبلدان أكثر. املالية وقرار االستثمار
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 : ملخص
خالل الفرتة  الدراسة إىل تشخيص واقع التفاوت يف توزيع الدخل الوطين يف اجلزائر هذه هتدف

  وذلك للدخل الوطينوأيضا التوزيع الشخصي عملية التوزيع الوظيفي بكل من واملتعلقة  2000-2017
وقد خلصت  ،كل من معامل جيين ومنحىن لورنز على اجلزائر  وإسقاطابالعتماد على املؤشرات االحصائية 

لكن هذا التفاوت ،  2017-2000الدراسة إىل أن هناك تفاوت يف توزيع الدخل الوطين اجلزائري خالل الفرتة 
داتني مهمتني أبذه املشكلة من خالل االستعانة هلنتيجة معاجلة السلطات اجلزائرية وذلك  مل يكن حادا

  .أداة الضريبةإىل  ابإلضافةالجتماعية نفقات التحويالت اابلرفع من  ويتعلق األمرللسياسة املالية 
 ، منحىن لورنز، معامل جيين، اجلزائر.الوطين وزيع الدخلت ،: التفاوتالكلمات املفتاحية

 . JEL: D31، D33 ،E01 ،H23تصنيفات 
Abstract : 

This paper aims to study the disparity in the distribution of national 

income in Algeria during the period 2000-2017, which relates to the 

functional income distribution and the personal income distribution.The 

study concluded through the Gini coefficient and the Lorenz curve that there 

was a disparity in the distribution of national income during 2000-2017. 

However, this disparity was not so severe, as the authorities solved  
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this problem by using two important financial policy instruments. It is 

concerned with raising the expenses of social transfers and the tax instrument. 

Keywords: Inequality, National Income distribution, Lorenz curve, Gini 

coefficient, Algeria. 

Jel Classification Codes: D31, D33, E01, H23.  

 . مقدمة 1
خيضع لعملية التوزيع األويل  وهوالدخل الوطين من بني املتغريات األساسية يف االقتصاد الكلي،  يعترب

بني عوامل اإلنتاج املختلفة املسامهة يف تشكيله )توزيعا وظيفيا(، مث بني أفراد اجملتمع )توزيعا شخصيا(، وعادة 
ما ينجر عن عملية التوزيع األويل هاته فجوة بني أغنياء وفقراء اجملتمع الواحد، مشكال بذلك تدرجا يف 

ضرورة التدخل الفوري  علىالدولة . هذا التفاوت يف توزيع الدخل يرغم خوهلمطبقات اجملتمع وتفاوات يف د
إلعادة التوزيع، بغية التقليل من حّدة التفاوت وحتقيق العدالة يف  املاليةإحدى أدوات السياسة وذلك ابتباع 

من ختتلف  ولغرض قياس التفاوت يف توزيع الدخل الوطين، ميكن اعتماد مجلة من املؤشرات اليت .التوزيع
 ابختالف مستوايت تقدمها. دولة ألخرى وذلك

 مشكلة البحث: 1.1
شهد االقتصاد اجلزائري كغريه من االقتصادايت تطورات هامة يف خمتلف املتغريات االقتصادية الكلية 

املفاجئة من بينها الدخل الوطين، وذلك نتيجة املستجدات اليت عاشها احمليط االقتصادي العاملي كالتغريات 
زال املصدر  كان والاملصدر الطبيعي املتمثل يف البرتول  . هذا خاصة منذ بداية األلفية الثالثة يف أسعار البرتول

دّرت  2014منذ بداية هذه األلفية إىل غاية سنة  هارتفاع أسعار فاألول واألساسي للدخل الوطين اجلزائري، 
فأصبحت احلكومة اجلزائرية سخية يف انفاقها احلكومي لفرتة  ،يرادات ضخمة مل يسبق هلا مثيلإعلى اجلزائر 

بدوره على هيكل توزيع الدخول بني قطاعات،  رفاقت عشرية كاملة. هذا التوسع يف االنفاق احلكومي أثّ 
 .اجلزائري طبقات، وأفراد اجملتمع

 الرئيسي التايل: السؤالبناء على ما تقدم ميكن صياغة مشكلة البحث يف 
؟  2017-2000خالل الفرتة  يف توزيع الدخل الوطين يف اجلزائر احلاصلما مدى التفاوت  -
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 وكيف تطورت مؤشراته؟
 فرضية البحث 2.1

 الرئيسي السابق ميكن صياغة الفرضية الرئيسية التالية للبحث: السؤالمن خالل طرح  
الدراسة، نتيجة تدخل الدولة  تراجعت حدة التفاوت يف توزيع الدخل الوطين يف اجلزائر خالل فرتة -

التحويالت  ةخاصة منها سياسالسياسة املالية  واتإلعادة توزيعه بني أفراد اجملتمع وفئاته من خالل أد
 .وأداة الضريبة االجتماعية

 أمهية البحث: 3.1
 ، فإن معرفة نصيبيف اجلزائر إذا كانت تنمية الدخل الفردي والوطين من أهداف التنمية االقتصادية

تقل أمهية، إذ أنه قد ال تستفيد شرائح  الاجلزائري ة الفجوة بني أغنياء وفقراء اجملتمع الطبقات الفقرية، وحدّ 
اجملتمع أبكملها من مثرات النمو االقتصادي، وهو ما يكسب مسألة توزيع الدخل أمهية كبرية يف الفكر 

السياسة االقتصادية الرامية لتحقيق  هتهجتناالقتصادي عامة ويف اجلزائر خاصة، ابعتبارها األساس الذي 
 التقدم االقتصادي والعدالة االجتماعية من خالل تقليل التفاوت يف توزيع الدخل.

 أهداف البحث: 4.1
البحث يف تشخيص واقع تفاوت توزيع الدخل الوطين يف اجلزائر،  هذايكمن اهلدف األساسي من 

وذلك  ،2017-2000خالل الفرتة  ابلتعرف على خمتلف املؤشرات الدالة على مدى وجود وحدة الظاهرة
من خالل دراسة هيكل توزيع الدخول، وقياسه حدة التباين فيه ابالعتماد على مجلة من املؤشرات، ويف 

لتقليل من حدة واتوزيع الدخل الوطين  عادةإل ا احلكومة اجلزائريةاعتمدهتألدوات اليت األخري حتديد أهم ا
 .فيهالتفاوت 

 منهج البحث: 5.1
بعد مجع وذلك  ئي واملنهج االستنباطينهج االستقرااملاالعتماد على  من خالل هذه الدراسة سيتم

حتليل املؤشرات االقتصادية، استقراء و املعلومات واإلحصائيات الالزمة من مصادرها املختلفة، ومن مث 
اإلجراءات املتخذة لتحسني توزيع الدخول  وأيضا أهماالحصائية، لتفاوت توزيع الدخل الوطين يف اجلزائر، و 
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وذلك اعتمادا على البياانت  توصياتأهم المث يتم استنباط أهم النتائج املتوصل إليها الستخالص  يف اجلزائر
املستخرجة من الكتب واملنشورات فيما خيص اجلانب النضري وإحصائيات كل من الديوان الوطين لإلحصاء، 

 البنك الدويل، وصندوق النقد الدويل فيما تعلق ابجلانب التطبيقي للبحث.
 الدراسات السابقة: 6.1

 وضوع املدروس ميكن ذكر:من بني أهم الدراسات اليت تناولت ولو جزءا من امل
(: اليت هدفت لقياس عدالة توزيع الدخل ابستخدام بياانت Adelman I & Morris C, 1971دراسة ) -

، معتمدة على ثالث متغريات داخلية وهي 1968 -1957للفرتة  دولة انمية 43املقطع العرضي لعينة من 
د، وعددا من املتغريات اخلارجية، وكذا من األفرا %5 وأعلى، %20واملتوسط ، %60حصة الدخل ألدىن 

 حتديد العالقة بينها وبني النمو، وقد خلصت الدراسة إىل أتييد فرضية كوزنتس.
(: واليت هدفت لقياس التفاوت يف توزيع الدخل ابستخدام معامل جيين Poukert. F, 1973دراسة ) - 

خارجية ابعتماد أسلوب املقطع العرضي كمتغري داخلي، وعدد من مؤشرات النمو االقتصادي كمتغريات 
دولة انمية ومتقدمة، وقد خلصت إىل أن الالمساواة يف توزيع الدخل أتخذ ابالخنفاض مع  56لعينة من 

 زايدة نصيب الفرد من الدخل الوطين.
لنمو (، اليت هدفت الختبار التأثريات املتبادلة بني الالمساواة يف توزيع الدخل وا2013، دراسة )البطران -

االقتصادي ابستخدام أساليب حتليل بياانت السالسل الزمنية املقطعية، وقد بينت أن الرتفاع الالمساواة يف 
من تباين النمو يف دول  %9توزيع الدخل أثر إجيايب على النمو االقتصادي، وال يفسر معامل جيين سوى 

 العينة.
توزيع الدخل واالنفاق االستهالكي للعائالت (: واليت هدفت بعد حتليل وقياس 2014، دراسة )بريشي - 

اجلزائرية ابالعتماد على مؤشرات عدالة التوزيع، إىل قياس اآلاثر التوزيعية للضرائب املباشرة وغري املباشرة على 
التفاوت بني فئات اجملتمع اجلزائري، لتصل يف األخري إىل أن هناك تفاوات كبريا يف توزيع الدخل واإلنفاق 

ي يف اجلزائر، ما يدل على أن الدخل يتجه لصاحل األغنياء على حساب الفقراء، وأن السياسة االستهالك
 الضريبية تتسم بعدم النجاعة يف إعادة توزيع الدخل يف اجلزائر، مما يوحي أهنا سياسة حمابية لألغنياء.
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ث هتدف ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة من حيث املضمون وطريقة التحليل، حي
لتشخيص واقع التفاوت يف توزيع الدخل الوطين يف اجلزائر ابلتحديد وابالعتماد على هيكل توزيع الدخول 
وابستخدام خمتلف املؤشرات اليت قد متكن من ذلك، يف حني اعتمدت الدراسات السابقة أساسا على 

جهة أخرى فإنه من بني  معامل جيين أو على االنفاق االستهالكي لفئات اجملتمع، هذا من جهة، ومن
 إعادة توزيع الدخل يف اجلزائر. حتديد أهم أدوات هلذه الدراسة هواألهداف األساسية 

 . التعريف أبدبيات الدراسة 2
جمموع الدخول املدفوعة ملختلف عوامل اإلنتاج املستخدمة "الدخل الوطين يف االقتصاد أبنه: ف عرّ ي  

، كما يعرب عن: "جمموع قيم السلع واخلدمات االقتصادية النهائية "يف كافة العمليات اإلنتاجية خالل سنة
ويتم توزيعه عرب  (45، ص 2014)كايف،  "املنتجة من قبل املقيمني يف الوطن خالل فرتة مقدرة بسنة عادة

 اجملتمع كاآليت:
 األويل للدخل الوطين  التوزيع 1.2

اليت يتم هبا توزيع املداخيل األولية الناشئة  الكيفية إظهاريهدف التوزيع األويل للدخل الوطين إىل 
 :عنه، حيث يتولد عمليات اإلنتاج بني عوامل اإلنتاج الوطنية نظري مشاركتهم يف عمليات اإلنتاج عن

يعرف أبنه اكتساب العوامل اإلنتاجية املتنوعة عائدا مقابل مسامهتها التوزيع الوظيفي للدخل الوطين:  -أ
)الريع مقابل األرض، األجر مقابل العمل، الفائدة مقابل رأس املال، والربح مقابل يف العملية اإلنتاجية 

التنظيم(، حبيث يتم تقسيم عوامل اإلنتاج إىل جمموعتني: األوىل تضم األجور والثانية تضم عوائد عوامل 
      (.87، ص 2006، )درواسياإلنتاج األخرى )عوائد امللكية( 

 التوزيع الشخصي عن الدخول الفعلية اليت حيصل عليها عرّب ي  لوطين: التوزيع الشخصي للدخل ا -ب
األفراد خالل سنة معينة، بغض النظر عن وظيفة الفرد يف النشاط االقتصادي، وما يرتتب عن عملية التوزيع 

  .(2012)العلي،  هذه من فقر وغىن وتفاوت يف الدخول
مقياسا شائعا للدخل لدى االقتصاديني فهو يوضح ببساطة رب التوزيع الشخصي للدخل الوطين يعت

  (.20، ص 2015 ،)سكيكتقسيم األفراد أو القطاع العائلي وإمجايل الدخل الذي حيصلون عليه 
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 : يف توزيع الدخل أهم املؤشرات االحصائية لقياس التفاوت 2.2
إحدى صور املساواة غري أن حقائق األمور تظهر أن  يف توزيع الدخل هناك من يرى أن العدالة

الكلمتني ليستا مرتادفتني فدعم الطبقات حمدودة الدخل ال يعين حتمية املساواة بني أنصبة توزيع الدخول 
 .(44، ص 1992)عفيف،  ألفراد اجملتمع

الوطين والذي  يعترب مؤشر جيين من املقاييس اهلامة واألكثر شيوعا لقياس التفاوت يف توزيع الدخل
 تعتمد فكرته على منحىن لورنز:

وهو متثيل رسومي لدالة التوزيع الرتاكمي للتوزيع االحتمايل التجرييب للثروة، طوره : منحىن لورنز -أ
، ليمثل التفاوت يف توزيع الدخل، وهو كما يوضحه 1905يف عام  Max Oto Lorenzاالقتصادي  
 :الشكل التايل

 التمثيل البياين ملنحىن لورنز :1الشكل 

 
 
 
 
 

 (190، ص 2013، كبداين): املصدر

والذي ميثل العدالة  45°حسب التمثيل البياين خبط مستقيم مائل بدرجة تتم مقارنة منحىن لورنز 
التامة، وكلما ابتعد عن اخلط املستقيم زاد التفاوت يف توزيع الدخل بني السكان، ومبا أنه ال توجد دولة 
تتمتع ابلعدالة املطلقة فإن منحنيات لورنز للدول املختلفة سوف تقع يف مكان ما على ميني خط املساواة 

ألسفل يدل على تدهور حالة التوزيع وزايدة التفاوت، والعكس التامة، كما أن انتقاله من فرتة ألخرى إىل ا
 صحيح.

( وقسمتها على Aيقوم االقتصاديون حبساب املساحة بني املنحىن واخلط املستقيم )معامل جيين:  -ب
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الواقعة فيه وميثل الناتج ما يعرف اقتصاداي "مبؤشر جيين" نسبة إىل عامل االقتصاد  BCDمساحة املثلث 
، وهو مؤشر اقتصادي عاملي معمول به حلساب التفاوت يف توزيع (Corrado Gini) اإليطايل كورادو جيين

النسيب، ونظرا ألن مؤشر جيين يعتمد على التكرارات املتجمعة الصاعدة للدخل  الدخل بني خمتلف الدول
 :(09، ص 2005)عبد القادر،  فيمكن حسابه ابلعالقة

𝑮 = ∑ (𝑷𝒏
𝒊=𝟏)1-i+ Li) (L 1-iP -i 

: هي التوزيع التكراري املرتاكم L: التوزيع التكراري املرتاكم للسكان أو أصحاب الدخل، Pحيث 
 .1n= Ln= 0; P0= L0P = ؛للدخل

أوسرتي ) معايرة املؤشر من الصفر إىل واحديعترب مؤشر جيين أكثر املؤشرات استخداما، وتتم  
حيث يعرب الصفر على التوزيع األمثل والعدالة التامة أما الواحد فيعرب عن التفاوت  (،36، ص 2014، وبريغ

  .هذان الرقمان نظراين فقطو  املطلق
 إعادة توزيع الدخل الوطين  3.2

هم يف اقتطاع جزء من دخول االعمليات الثانوية واملتفرعة اليت تس تعترب إعادة توزيع الدخل جمموعة
بعض الفئات االجتماعية إلعادة دفعه آلخرين أو إنفاقه يف مصلحتهم، وأحياان ينفق القسم املقتطع بوساطة 
تقدمي اخلدمات االجتماعية ملصلحة الفئات اليت اقتطع منها، ويعّد الشخص مستفيدا من إعادة توزيع الدخل 
إذا كان جمموع ما ينوبه من اخلدمات أو اإلعاانت اليت يتلقاها نتيجة إعادة التوزيع أكرب من جمموع املبالغ 
اليت يدفعها عن مداخيله املكتسبة من عمله أو من ثرواته واستثماراته إىل اإلدارات العامة املركزية أو احمللية، 

 إىل املنظمات اخلاصة اليت ال هتدف للربح. أو إىل اإلدارات شبه العامة )الضمان االجتماعي(، أو
إن إعادة توزيع الدخل ميكن أن تتم عن طريق االقتطاعات اإلجبارية )الضرائب أو االشرتاكات يف 
التأمينات االجتماعية(، أو عن طريق إسهامات طوعية نقدية كانت أو عينية للتخفيف من الفروق يف 

ملسامهة يف حل بعض االختالالت االقتصادية اليت هتدد بوقف النمو الدخول النامجة عن التوزيع األويل، أو ا
 أو االختالالت االجتماعية السياسية اليت هتدد األمن االجتماعي. 

أن إعادة توزيع الدخل الوطين من الغين إىل الفقري تؤدي إىل حصول  (Bugeaud)وقد ذكر بيجو
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الفقري على كثري من ضرورايته، مقابل ضياع الغين لقليل من حاجاته، وابلتايل زايدة إمجايل الرفاهية، شريطة 
أن يكون لكال الشخصني الذوق أو املزاج نفسه، وال تؤدي إعادة التوزيع هذه إىل تقليص الدخل الوطين 

 (285، ص 2010، أمحد) األشكالأبي شكل من 
 صادية لتفاوت توزيع الدخل الوطين يف اجلزائر. حتليل املؤشرات االقت3

يف اجلزائر تعترب خمتلف املتغريات االقتصادية املرتبطة آبلية التوزيع الوظيفي والشخصي للدخل الوطين 
مؤشرات ميكن من خالهلا االستدالل على مدى التفاوت الذي يسببه هيكل توزيع الدخول، وهو ما سيتم 

 التفصيل فيه ضمن اآليت:
 2017-2000للفرتة  املؤشرات املتعلقة بعملية التوزيع الوظيفي للدخل الوطين يف اجلزائر 1.3

كعائد على   تعويضات األجراءتتمثل عوائد عوامل اإلنتاج يف اجلزائر يف ثالث عوائد أساسية وهي 
تج ابعتباره الذي ميثل نظراي ربح املن مداخيل امللكية واملؤسسة، والفائض الصايف لالستغاللعنصر العمل، 

يعرب عن اجلزء املتبقي من القيمة املضافة خالل الفرتة اإلنتاجية وذلك بعد دفع مكافأة األجراء ومقابل اهتالك 
، ص 2003) رضا،  رأس املال الثابت والضرائب غري املباشرة بعد إجراء التعديالت اخلاصة إبعاانت اإلنتاج

135). 
أن مصادر الدخل الوطين  من امللحق (1)تضح من خالل اجلدول ي: هيكل التوزيع الوظيفي يف اجلزائر -أ

يف اجلزائر تتمثل يف كل من: قطاع الدولة، العمل، وعناصر امللكية األخرى، وابلتايل ميكن تقسيم عوائد 
)متثل تعويضات األجراء  تعويضات األجراء املختلفةاألول  القسم عوامل اإلنتاج وظيفيا إىل قسمني: ميثل

خمتلف التدفقات العينية والنقدية املدفوعة للمستخدمني من قبل أرابب العمل واحلكومة(، ويضم القسم الثاين 
املتمثلة يف عوائد قطاع الدولة ) الضرائب غري املباشرة والفائض الصايف  عوائد عوامل اإلنتاج األخرى

يدل على مدى مسامهة دورة االستغالل فقط يف خلق الثروة(،  لالستغالل الذي يعترب إيرادا للدولة كونه
 مضافا هلا صايف عوائد امللكية واملؤسسة.

املالحظ أن تعويضات األجراء قد استحوذت على نسبة عالية من الدخل الوطين، ذلك أهنا تشكل 
، يف حني قسمت النسبة الباقية بني خمتلف 2017 -2000من الدخل الوطين خالل الفرتة  %33إىل  20من 
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العوامل األخرى مبا فيها نصيب الدولة من الضرائب غري املباشرة املرتبطة ابإلنتاج والصافية من اإلعاانت، 
 التايل يوضح ذلك:   البياينالشكل و 

 (%) 2017 -2000: هيكل توزيع الدخل الوطين على عوامل اإلنتاج خالل الفرتة 2الشكل 

 
 .( من امللحق1) : إعداد الباحثني ابالعتماد على بياانت اجلدولملصدرا

تطور كل من نسبة مسامهة تعويضات األجراء والعوامل األخرى يف تركيبة الدخل  (02)يوضح الشكل 
، ومن الواضح أن هناك تفاوات يف توزيع الدخل الوطين بني 2017-2000الوطين يف اجلزائر خالل الفرتة 

ففي ظل التزايد املستمر للدخل الوطين فإن نسبة تعويضات األجراء من الدخل  .اج املختلفةعوامل اإلنت
منه وذلك يف  %19.9مما يقارب ربع الدخل الوطين إىل  2007 -2000الوطين سجلت تراجعا خالل الفرتة 

من الدخل  %80.1إىل  %76 ظل التزايد اهلام الذي سجله نصيب العوائد األخرى مبا فيها الدولة منتقال من
مركز انقالب للنسب حيث بعدها أخذت نسب التعويضات منحى  2007الوطين، وبذلك كانت سنة 

 %67.8إىل  %80.1مقابل تراجع نسبة العوائد األخرى من  2017سنة  %32.2إىل  %19.9إجيايب لرتتفع من 

يف األجور والتعويضات من وإىل وهو ما ميكن إرجاعه إىل تزايد األجور والتعويضات بظهور رصيد إجيايب لصا
اخلارج، ابإلضافة إىل تزايد الرصيد السليب لصايف عوائد امللكية واملؤسسة من وإىل اخلارج والذي انتقل من 

 .2017مليون دج سنة  253577.8إىل  2010مليون دج سنة  15686.7
ات الدولة من أجل دراسة بعد تصفية الدخل الوطين من إيراد: تركيبة تعويضات األجراء يف اجلزائر -ب

التفاوت الوظيفي يف توزيع الدخل الوطين بني عوامل اإلنتاج املتأتية من اجلمهور يالحظ أن تعويضات 
األجراء تشكل اجلزء األكرب من عوائد عوامل اإلنتاج املسامهة يف تشكيل الدخل الوطين يف اجلزائر، وابلتايل 
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 املوضح أدانه. 3ركيبة هذا العائد يف الشكل بدئيا من خالل تميكن حتديد مدى التفاوت م
 (%تركيبة تعويضات األجراء يف اجلزائر حسب القطاع االقتصادي ) :3الشكل 

  : إعداد الباحثني ابالعتماد على االحصائيات الواردة يف بند احلساابت االقتصادية للديوان الوطين لإلحصاء.ملصدرا

األلفية الثالثة،  مطلعيربز الشكل البياين تركيبة تعويضات األجراء حسب القطاع االقتصادي خالل 
والذي اتضح من خالله أن هناك تفاوات يف التوزيع األويل للدخل الوطين بني القطاعات االقتصادية. فبالرغم 

قات الذي يعترب الركيزة األوىل من أن نسبة مسامهة القطاعات األخرى خارج الفالحة مبا فيها قطاع احملرو 
، إال أن قطاع اخلدمات متمثال 2017-2000لالقتصاد الوطين اجتاحت النصف يف املتوسط خالل الفرتة 

من تعويضات األجراء  %45.8يف اإلدارة مبا فيها الشؤون العقارية واملؤسسات املالية استحوذ على أكثر من 
اإلنتاج وذلك رغم مسامهته بنسبة أقل يف تشكيل القيمة املضافة  واليت متثل اجلزء األكرب من عوائد عوامل

ابستثناء الفالحة على نسبة متذبذبة ضمن اجملال  جمتمعة، بينما حتصلت القطاعات األخرى (42.3%)
كحد أقصى يف حني  %6.1، يف حني اقتصر قطاع الفالحة على نسبة ضئيلة مل تتجاوز 48.4% -33.4%

، وابلرغم من 2017سنة  %12.7إىل  2000سنة  %9 القيمة املضافة اإلمجالية من تراوحت نسبة مسامهته يف
الزايدة يف نسبة مسامهة هذا القطاع يف تكوين القيمة املضافة نتيجة سياسة التنويع االقتصادي اليت اتبعتها 

لثالثة، وابألخص منذ احلكومة خاصة منذ بداية ارتفاع أسعار البرتول يف األسواق العاملية مع بداية األلفية ا
إال أن املالحظ أن نسبة  2014الصدمة النفطية اليت زعزعت االقتصاد الوطين منذ النصف األخري من سنة 

 العائد احملقق من تعويضات األجراء يف تراجع مقابل تزايد عائد قطاع اخلدمات.
 املؤشرات املرتبطة ابلتوزيع الشخصي للدخل الوطين يف اجلزائر 2.3
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 خمتلف املؤشرات االقتصادية التالية:تضم 
من خالل التوزيع الشخصي للدخل الوطين يتحدد نصيب الفرد من الدخل الوطين املتاح يف اجلزائر:  -أ

نصيب الفرد، األسرة، والفئة املكونة للمجتمع االقتصادي من الدخل الوطين بغض النظر عن طبيعة الوظيفة 
 يسمى الدخل املتاح يوجهه إما لالستهالك النهائي أو االدخار اليت ميارسها، حيث يتلقى كل فرد دخال

حسب امليل احلدي لالستهالك أو االدخار، وذلك بعد إضافة خمتلف التحويالت اجلارية األخرى من وإىل 
 ( من امللحق.02)اخلارج، واليت مل تصنف ضمن صايف عوائد املقيمني، وهو ما يوضحه اجلدول 

مرات لينتقل  5أن الدخل الوطين املتاح تضاعف تقريبا  ( من امللحق2) يتضح مما ورد يف اجلدول
، وذلك نتيجة التزايد 2017مليون دج سنة  17138577.5إىل  2000مليون دج سنة  3755594.7من 

الذي سجلته التحويالت اجلارية األخرى واليت أتخذ يف العادة عدة أشكال منها: املسامهات يف املنظمات 
وقد  .انت مقدمة من وإىل اخلارج، وحتويالت العائالت املقيمة يف اخلارج لذويها يف الداخلالدولية، إعا

بدأت احتياطيات الصرف األجنيب ابلتضاعف يف اجلزائر نتيجة  حني 2000منذ سنة  زايداتسجلت 
 ارتفاع أسعار البرتول يف األسواق العاملية.

نصيب الفرد من الدخل الوطين املتاح قد أخذ  ابلرغم من التزايد املعروف يف عدد السكان إال أن
جة تراجع منحى إجيابيا يف اجتاهه العام، ابستثناء بعض السنوات اليت عانت فيها البالد من مشاكل مالية نتي

إال أنه وابلرغم من حتسن نصيب الفرد من الدخل إال أن هذا املؤشر ال ميكن  (.2015، 2009إيراداهتا )
لتفاوت توزيع الدخل الوطين، فهناك العديد من القيم الشاذة اليت تتشتت عن الوسط  اعتباره لوحده مقياسا

احلسايب احملسوب وتؤثر يف قيمته، وابلتايل ميكن حتليل التفاوت بربط متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطين 
عملة الوطنية اليت تتدهور املتاح مبعدالت التضخم والبطالة السائدة يف البالد، وهو ما يرتجم القدرة الشرائية لل

 من السكان النشيطني. %9 ابستمرار من جهة، واملعدالت العالية للبطالة اليت فاقت نسبة
  ميكن حتليله كمؤشر للتفاوت كاآليت: اإلنفاق االستهالكي لألسر املعيشية: -ب
ختصيصات الدخل  ( من امللحق03) يبني اجلدولختصيصات الدخل الوطين املتاح يف اجلزائر:  .1ب.

ويتضح من خالله أن هناك تفاوات بني نسب االدخار واالستهالك، ، 2017 -2000الوطين املتاح خالل الفرتة 
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، فإن أكثر من نصف الدخل الوطين خيصص لإلنفاق االستهالكي 2008-2005الفرتة ذلك أنه ابستثناء 
خار، وهو ما يعكس طبيعة اجملتمع اجلزائري لكل من اإلدارات العمومية واألسر، مقابل توجيه نسب أقل لالد

أغلب أفراد اجملتمع من يؤكد أن . هذا األمر الذي لطاملا اعترب جمتمعا استهالكيا أكثر منه منتجا أو مدخرا
إضافة إىل ذلك فإن . متيل لالستهالك أكثر منه لالدخار هي اليت فئاتال ألن هذهالطبقة املتوسطة والفقرية 

، مقابل 2017 -2000خالل الفرتة  %39 بنسبةستهالكي يكوهنا قطاع األسر املعيشية أغلبية اإلنفاق اال
لإلدارات العمومية، مما يعين أن العدالة أو التفاوت يف التوزيع الشخصي للدخل الوطين ميكن حتديده  23%

 من خالل هيكل توزيع اإلنفاق االستهالكي لألسر املعيشية.
يهتم الديوان الوطين لإلحصاء خالل كل حتليل اإلنفاق االستهالكي لألسر املعيشية يف اجلزائر:  .2ب.

عشرية ابلقيام بعملية مسح شاملة لألسر اجلزائرية، وذلك هبدف دراسة املستوايت االجتماعية واالقتصادية 
يف تفاوت بني  أهنا ائريةاإلنفاق االستهالكي لألسر اجلز  منيتضح . لألسر والوقوف على رفاهية اجملتمع

األفقر  %10خمتلف األعشار املكونة للمجتمع، مما يدل على التفاوت يف توزيع الدخل الوطين، حيث أن 
 %30على الرتتيب، كما أن  2011، و2000 سنيتمرة خالل  7.4، و8 ـ األغىن ب %10ينفقون أقل مما ينفقه 

املسوح املتبقية من اجملتمع ) %70من إمجايل االستهالك وهو ما يفوق استهالك  %50األغىن ينفقون أكثر من 

ن عدالة التوزيع مل يتم حتقيقها بعد طاملا أن إنفاق إ  (.2011و  2000، االقتصادية للديوان الوطين لإلحصاء
الوطين يف  األغىن، وهو ما يؤكد حدة التفاوت يف توزيع الدخل %50األفقر مل يقرتب بعد من إنفاق  50%

  .اجلزائر
 . حتليل املؤشرات اإلحصائية لتفاوت توزيع الدخل الوطين يف اجلزائر4

يعترب كل من منحىن لورنز ومعامل جيين من بني أهم املؤشرات اإلحصائية لقياس التفاوت يف توزيع 
 وهو ما ميكن التفصيل فيه كاآليت: الدخل الوطين كميا،

 ةسنلتم حتليل منحىن لورنز حسب اإلنفاق االستهالكي لألسر املعيشية سيمنحىن لورنز يف اجلزائر:  1.4
 املتوفرة لدى الديوان الوطين لالحصائيات. نظرا لقلة اإلحصائيات 2011 أيضا لسنةو  2000
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 2011و 2000لسنيت  لورنز لإلنفاق االستهالكي لألسر املعيشية منحىن: 4الشكل 
 
 
 
 
 
 

 لإلحصاء.: إعداد الباحثني ابالعتماد على االحصائيات الواردة يف املسوح االقتصادية للديوان الوطين ملصدرا

، والذي يتبني من خالله أّن كل 2011، و2000 لسنيتوضعية منحىن لورنز  (4) يوضح الشكل
املنحنيات تقع يف النصف األدىن من املربع مما يعين أن هناك تفاوات يف توزيع الدخل الوطين يف اجلزائر إالّ أن 

من منحىن العدالة التامة )خط كال املنحنيني يقرتابن هذا التفاوت يتجه شيء فشيئا حنو العدالة ذلك أن  
45°.) 

يف اجلزائر مدى التفاوت يف توزيع الدخل، وقد تطور يقيس  هو مقياس رقميجلزائر: معامل جيين يف ا 2.4
 على النحو التايل:

 2015-2000الفرتة خالل  تطور معامالت جيين يف اجلزائر :5الشكل 
 
 
 
 
 
 

 : إعداد الباحثني ابالعتماد على الرابط:ملصدرا
http://www.imf.org/external/english/np/sec/misc/qualifiers.ht 

من خالل الشكل البياين أن معامالت جيين قد شهدت تذبذاب مستمرا خالل الفرتة املدروسة  يتضح
وهو يرتاوح سواء تلك احملسوبة على أساس اإلنفاق االستهالكي للعائالت أو على أساس الدخل الوطين، 
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وت مما يدل على وجود تفا، له كأدىن قيمة  2015 سنة 0.28وكأعلى قيمة   2000سنة  0.38ما بني 
مع العلم أن هذا التفاوت ال ميكن اعتباره تفاوات حادا ذلك أن التفاوت  يف اجلزائر، يف توزيع الدخل الوطين

، إال أنه البد من عالجه لتقريب معامالت جيين من 0.7و 0.5بني احلاد يكون فيه معامل جيين حمصورا 
 .0.35 -0.2املستوى املقبول وهو 

 توزيع الدخول يف اجلزائر.  اإلجراءات املتخذة لتحسني 5
نظرا جلملة التفاواتت القطاعية، اجلهوية، والشخصية النامجة عن التوزيع األويل للدخل الوطين، جلأت 
احلكومة اجلزائرية الختاذ مجلة من اإلجراءات يف إطار إعادة توزيع الدخل للتقليل من حدة التفاوت واليت 

 تعلقت ابلبنود التالية:
 ة بنفقات التحويالت االجتماعيةإجراءات متعلق 1.5

تعرب التحويالت االجتماعية عن انتقال للقوة الشرائية من فئة مؤهلة قادرة على الدفع إىل أخرى 
تحويالت التتكون نفقات التحويالت االجتماعية يف اجلزائر من  .تستحقها بغية دعم الفئات األكثر حرماان

التحويالت هذه ينية لصاحل الفئات االجتماعية احملرومة، ومتثل جتماعي سواء كانت نقدية أو عاالطابع الذات 
ندا هاما يف نفقات التسيري يف امليزانية العمومية للدولة حيث أهنا عادة ما متثل نسبة كبرية منها، وتشمل ب

كل والشاملوجهة لفئة الفقراء واملساكني،  السكن ودعم األسعارو الصحة و طاع التعليم قاإلعاانت االجتماعية 
 التايل يوضح تطورها:
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 )مليار دج( 2017 -2000تطور حجم التحويالت االجتماعية خالل الفرتة  :6الشكل 
 
 
 
 
 
 

 : إعداد الباحثني ابالعتماد على بياانت الديوان الوطين لإلحصاء وبنك اجلزائر.املصدر
أن حجم التحويالت االجتماعية شهد تزايدا يف منحاه العام منذ سنة  (6) يتضح من خالل الشكل

البالد من فوائض اجلباية البرتولية  ةاستفاد نتيجة، وقد كان هذا التزايد متسارعا 2012إىل غاية  2000
هلا حماولة حتقيق العدالة االجتماعية ودعم الفئات احملرومة والقطاعات اهلشة يف االقتصاد اليت ميكن من خالو 

إىل  2013بداية من سنة  لذوي الدخل احملدود. وابلرغم من تراجع هذه التحويالت حتسني املستوى املعيشي
لكن ويف ظل الرتاجع  .مليار دج 2069لتصل إىل  2014مليار دج فقد عاودت االنتعاش سنة  1856.4

فقد تفاقم العجز املسجل يف  2014احلاد ألسعار البرتول يف األسواق العاملية مع بداية الربع الرابع من سنة 
رصيد امليزانية العمومية للدولة مما دعاها إىل ضرورة تبين سياسة ترشيد اإلنفاق العام من خالل تدنية نفقات 

ن الظرف االقتصادي واملايل الصعب الذي ابتت تعيشه . إتماعيةالتسيري وعلى رأسها التحويالت االج
احلكومة اجلزائرية جراء الصدمة النفطية األخرية أجربها على التحضري إلقامة نظام حتويل نقدي يتمثل يف 
منح مبالغ مالية مباشرة للفقراء وذوي الدخل الضعيف لتحمل أعباء زايدات األسعار املرتقبة جراء التخلي 

 دعم خالل السنوات القادمة.عن ال
 إجراءات متعلقة ابلضريبة  2.5

عدم استقرار وعدم عدالة النظام لتبنت اجلزائر جمموعة من اإلصالحات اجلبائية وذلك كنتيجة حتمية 
السابق ليصبح النظام اجلبائي مران يتماشى مع املستجدات االقتصادية اجلديدة، وذلك من خالل تغري 

جتسدت تلك اإلصالحات يف إقامة  .ولة اجلزائرية، وأيضا سياستها االقتصادية بصفة عامةالسياسة املالية للد
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نظام ضرييب يتألف من فرض الضريبة على القيمة املضافة وضرائب على اإلنتاج وضريبة تصاعدية ذات وعاء 
ب واسع على الدخل الشخصي وضريبة ذات معدل واحد على أرابح املشروعات، من خالل إنشاء ضرائ

بسيطة وواضحة يسهل متابعتها، وإجبار املكلفني أبداء الضريبة مبسك دفاتر منتظمة ميكن مراقبتها يف كل 
، ص 2014، بريشي)  وقت، وإلزام املتعاملني االقتصاديني التعامل ابلفاتورة أثناء قيامهم ابلعمليات التجارية

 .(262-261ص 
مباشرة على املداخيل واألرابح تتمثل يف كل مت استحداث ضريبة  1991من خالل قانون املالية 

 (.IBS( والضريبة على أرابح الشركات )IRGمن الضريبة على الدخل اإلمجايل )
تعرف وفق املادة األوىل من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة أبهنا أ. الضريبة على الدخل اإلمجايل: 

هي ضريبة ، و بة لألشخاص الطبيعيني املكلفني ابلضريضريبة سنوية وحيدة على الدخل الصايف اإلمجايل
تستفيد املرتبات واألجور من ختفيض نسيب من الضريبة اإلمجالية  .تصاعدي سلمتصاعدية تفرض حسب 

وفضال عن ذلك  .دج 18000سنواي أو يزيد عن  دج12000حبيث ال يقل التخفيض عن  %40يساوي 
تستفيد مداخيل العمال من ذوي االحتياجات اخلاصة واملتقاعدين التابعني للنظام العام من ختفيض إضايف 

دج  20000ما بني ل و ابلنسبة للدخ% 80دج شهراي ما يعادل  1000يف مبلغ الضريبة اإلمجالية يف حدود 
 ما بنيل و ابلنسبة للدخ %30 .دج 30000 دج و 25000 ما بنيل و ابلنسبة للدخ %60 و دج 25000 و

كما قد مت   .دج 40000و دج 35000 ما بنيل و ابلنسبة للدخ %10 . وأخريادج 35000 دج و 30000
سنوات ابلنسبة للمداخيل  5ملدة  %50بنسبة  2015تطبيق ختفيض ضمن القانون اجلبائي منذ أول جانفي 

، ص 2018) وزارة املالية،  املتأتية من أنشطة ممارسة يف والايت اجلنوب: تندوف، أدرار، متنراست، وإيليزي
61). 

: هي ضريبة سنوية تفرض على جممل األرابح واملداخيل احملققة من طرف ب. الضريبة على أرابح الشركات
لألنشطة املنتجة للمواد والبناء واألشغال العمومية وكذا األنشطة ابلنسبة  %19األشخاص املعنويني مبعدل 

ابلنسبة لألنشطة التجارية واخلدمات واألنشطة املختلطة. والشكل التايل يوضح تطور  %25و السياحية،
 .2017-2000خالل الفرتة  املباشرة احملصلة من قبل الدولةالضرائب 
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 )مليار دج( 2017-2000تطور الضريبة املباشرة )على املداخيل واألرابح( يف اجلزائر خالل  :7لشكل ا
 
 
 
 
 
 

 : إعداد الباحثني ابالعتماد على بياانت الديوان الوطين لإلحصاء وبنك اجلزائر.املصدر
، منتقلة 2000ن الضرائب املباشرة شهدت تزايدا بوترية متسارعة منذ سنة أيالحظ من خالل الشكل 

، أما يف ما خيص تركيبة الضرائب 2016مليار دج سنة  1103.8إىل  خالل نفس السنةمليار دج  82من 
فقد ارتفع لفرتة من الزمن ن استمرت سيطرة الضريبة على أرابع الشركات يف الضرائب املباشرة أاملباشرة فبعد 

نتيجة تزايد حجم الضريبة على األجور  2012الوزن النسيب لنصيب الضرائب على املداخيل خاصة منذ سنة 
 من جهة وتزايد حجم السوق املوازية من جهة أخرى.

  :. خامتة6
 ميكن استخالص النتائج التالية: هذه الدراسةعلى ماتقدم يف  بناء  

 من أهم األسس واألدوات  ترب كل من هيكل توزيع الدخل الوطين، منحىن لورنز ومعامل جيينعي
 حتليل املؤشرات االقتصادية للتفاوت يف توزيع الدخل الوطين؛االحصائية اليت تساعد على 

  ومن خالل املؤشرات اليت سبق حتليلها، تباينا يف 2017 -2000شهد االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة ،
 توزيع الدخل الوطين بني خمتلف قطاعاته، جهاته، وأفراده؛

 نفاق االستهالكي لألسر اجلزائرية يف تفاوت بني خمتلف األعشار املكونة للمجتمع، مما يدل على إن اإل
مرات تقريبا  8 األغىن بـ  %10األفقر ينفقون أقل مما ينفقه  %10التفاوت يف توزيع الدخل الوطين، حيث أن 

من إمجايل االستهالك وهو ما يفوق استهالك  %50األغىن ينفقون أكثر من  %30كما أن خالل فرتة الدراسة، 
 املتبقية من اجملتمع.  70%
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  األغىن،  %50األفقر مل يقرتب بعد من إنفاق  %50إن عدالة التوزيع مل يتم حتقيقها بعد طاملا أن إنفاق
 وهو ما يؤكد وجود التفاوت يف توزيع الدخل الوطين يف اجلزائر.

 مستمرا خالل الفرتة املدروسة سواء تلك احملسوبة على أساس  شهدت معامالت جيين يف اجلزائر تذبذاب
اإلنفاق االستهالكي للعائالت أو على أساس الدخل الوطين، مما يدل على وجود تفاوت يف توزيع الدخل 

 الوطين؛
 إن التفاوت يف توزيع الدخل يف اجلزائر ال ميكن اعتباره تفاوات حادا حسب معامالت جيين احملسوبة 

كأدىن قيمة له   2015سنة  0.28كأعلى قيمة و   2000سنة  0.38عامل ما بني هذا املحيث تراوح 
 وهي قيم مقبولة على املستوى الدويل. 

 تدخل الدولة إلعادة توزيعه بني أفراد عدم حدة التفاوت يف توزيع الدخل يف اجلزائر إىل  يعود السبب يف
يف كل من التحويالت االجتماعية اليت شهدت  االية املتمثلتني أساساجملتمع وفئاته من خالل أدايت السياسة امل

وهو ما يؤكد  ،الضرائب املباشرةابالضافة إىل االستعانة أبداة منحى تصاعدي مستمر خالل فرتة الدراسة 
 صحة الفرضية الرئيسية هلذه الدراسة.

، وهو ما يؤكد ظاهراي حماولة وأخريا ميكن االستنتاج أن اجلزائر حققت حتسنا يف هيكل توزيع الدخول
ابلرغم من تراجع تفاوت توزيع الدخل الوطين، ال تزال  هالسياسات احلكومية الحتواء الطبقات الفقرية، إال أن

هناك طبقات يف اجملتمع تعاين الفقر واحلرمان، ويف هذا الصدد هناك مجلة من التوصيات اليت تنصب أغلبها 
 ، واليت ميكن اقرتاحها كاآليت:مبا خيفف من حدة التفاوت يف توزيعه حول إعادة توزيع الدخل الوطين

  تعديل سياسة األجور سنواي، بوضع حد أدىن لألجر الشهري الصايف من الضرائب، مبا يتناسب وتكاليف
ما يكفي لتحقيق احلد األدىن من احلياة الكرمية للحاق بركب الدول الناجحة يف معاجلة تفاوت و املعيشة 
 ن اجلزائر قد تذيلت سلم ترتيب األجور يف العامل العريب وفق مؤشر نومبيو املتخصص؛ألدخول، علما توزيع ا

  مراجعة سياسة الدعم احلالية اليت تستفيد منها كل فئات اجملتمع دون استثناء عرب االنتقال حنو سياسة
 ومن مث مستوى املعيشة؛ الدعم املوجه، مما يسمح بذهاب الدعم ملستحقيه ما من شأنه حتسني دخل الفرد

   ضرورة اتباع معايري احلكم الراشد يف تطبيق السياسة االقتصادية عامة واملالية خاصة، مبا يضمن من جهة



 

 2017-2000الفرتة تشخيص التفاوت يف توزيع الدخل الوطين يف اجلزائر خالل 
 

530 

ترشيد اإلنفاق العام الذي يعترب األداة املالية األساسية املؤثرة يف الطبقات حمدودة الدخل، ومن جهة أخرى 
ابلضريبة التصاعدية على األمالك وتوجيه العوائد احملصلة منه لدعم  الضرييب خاصة فيما تعلق متفعيل النظا

 الطبقات احملرومة يف اجملتمع وانتشاهلم من الفقر مبختلف أبعاده؛
 النظام االقتصادي السائد الذي يتأرجح بني الفكرين االشرتاكي والرأمسايل، وتبين مبادئ االقتصاد  تعديل

التاريخ يف معاجلة خمتلف القضااي االقتصادية واالجتماعية، إبدراج  اإلسالمي الذي أثبت جدارته على مرّ 
 خمتلف آليات التمويل االسالمي وسياساته وأدواته يف خمتلف التعامالت املالية بني األفراد، أو مع احلكومة؛

 قائمة املراجع: -7
حمددات تفاوت توزيع الدخل يف االقتصاد الفلسطيين للفرتة  (.2015)سكيك. أشرف بن خليل 

 (، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني.2013 -1995)
 2000الديوان الوطين لإلحصاء، املسوح االقتصادية لإلنفاق االستهالكي لألسر املعيشية لسنيت 

 ، اجلزائر.2011و
 :متاح على املوقع ، اجلزائر.2011إىل  2000احلساابت االقتصادية من الديوان الوطين لإلحصاء، 

WWW.ONS.DZ 
-www.bank-of، اجلزائر. متاح على املوقع: 2017 -2000بنك اجلزائر، التقارير السنوية 

algeria.dz  

أندرو بريغ، أداة القياس: عدم املساواة قد يكون موضوعا مثريا لالهتمام  (.2014.) جواناثن أوسرتي
 .ولكن يصعب تعريفه، جملة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدويل

 رسالة ،اجلزائر حلالة تقييميه دراسة مع الوطنية احملاسبة معلومات نظام عرض (.2003.) عقون رضا
 اجلزائر. جامعة ،االقتصادية العلوم يفماجستري 

 . القاهرة:النظرية االقتصادية: مدخل لدراسة املوضوعات االقتصادية (.1992. )سامي عفيف حامت
 الدار املصرية اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل.

اتريخ قياس عدالة توزيع الثروة يف السعودية، الشبكة اللربالية احلرة،  (. 2011. )سعود عبد العزيز كابلي
 متاح على الرابط:. 2017نوفمرب  21: االسرتداد
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 //libral.org/vb/showthread.php?t=115112:https 

عدالة توزيع الدخل يف اجلزائر مقارنة ابلدول  أثر النمو االقتصادي على (.2013.) سيد أمحد كبداين
 .جامعة تلمسان، اجلزائر أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ،العربية: دراسة حتليلية قياسية

ملخص كتاب توزيع الدخل يف االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية  (.2011. )صاحل محيد العلي
 22: االسرتداداتريخ  .اليمامة للطبع والنشر والتأليف، الطبعة األوىل :دمشق وبريوت . املعاصرة

-ahadis81.blogspot.com/2012/07/blog ، متاح على الرابط:2017نوفمرب 

spot_1873.html 
دور الضريبة يف إعادة توزيع الدخل الوطين: دراسة حالة اجلزائر خالل  (.2014) .عبد الكرمي بريشي

 ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان، اجلزائر.2011 -1988الفرتة 
العوملة وقضااي املساواة يف توزيع الدخل يف الدول العربية، سلسلة  (.2005.) علي عبد القادر علي

 .املعهد العريب للتخطيط :الكويت، 13اجتماعات اخلرباء، 
 -1990السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي: حالة اجلزائر ) (.2006) .مسعود درواسي

 .ة، جامعة اجلزائر(، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادي2004
مكتبة اجملتمع العريب  . عمان:االقتصاد الكلي مبادئ وتطبيقات (.2014)  .مصطفى يوسف كايف

 للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل.
 .املديرية العامة للضرائب :اجلزائرالدليل التطبيقي للمكلف ابلضريبة،  (.2018.) وزارة املالية

حتليل وقياس الرفاهية وعالقتها بعدالة توزيع الدخل يف مدينة كركوك لسنة  (.2010. )يونس علي أمحد
  .83العدد  ، جملة اإلدارة واالقتصاد،2009

 املالحق: -8
 )مليون دج(   هيكل التوزيع الوظيفي للدخل الوطين اجلزائري :1اجلدول 

 الدخل الوطين السنوات
صايف تعويضات 
األجراء من وإىل 

 اخلارج

امللكية  صايف عوائد
 واملؤسسة من وإىل اخلارج

 الدخل الداخلي

 تعويضات األجراء
ضرائب غري مباشرة 
 صافية من اإلعاانت

الفائض الصايف 
 لالستغالل

2000 3681168.5 / 175240.3- 884617.0 756981.1 2214810.6 

2001 3819966.5 / 123190.1- 970615.3 762899.0 2209642.4 
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 : إعداد الباحثني ابالعتماد على االحصائيات الواردة يف بند احلساابت االقتصادية للديوان الوطين لإلحصاء. ملصدرا
 التوزيع الشخصي للدخل الوطين يف اجلزائر )مليون دج( هيكل :2اجلدول 

 .الباحثني ابالعتماد على االحصائيات الواردة يف بند احلساابت االقتصادية للديوان الوطين لإلحصاء: إعداد ملصدرا

2002 4046647.6 / 174668.8- 1048921.9 847769.3 2324625.3 

2003 4719223.6 / 189977.6- 1137905.1 930224.6 2841071.4 

2004 5493837.0 / 253259.9- 1278516.3 1079180.9 3389399.7 

2005 6759713.2 / 336127.4- 1363926.7 1293996.0 4437917.9 

2006 7694514.7 / 321273.2- 1500109.1 1338666.1 5177012.7 

2007 8667820.3 4285.5 123511.0- 1721934.2 1450967.7 5614143.9 

2008 10340272.2 3823.1 83602.8- 2138366.5 1798508.0 6483177.3 

2009 9186865.4 4347.4 88193.0- 2360458.5 1545878.1 5364374.4 

2010 11265930.6 9589.4 15686.7- 2917594.0 1750608.6 6603825.2 

2011 13537861.8 10608.8 137687.6- 3817801.8 2025847.5 7821291.3 

2012 15136616.5 10547.3 179477.4- 4291356.3 2382910.7 8631279.6 

2013 15299439.7 12610.9 310769.8- 4390796.6 2517803.8 8688998.1 

2014 15582494.5 16640.2 377741.6- 4659856.4 2526578.5 8757160.9 

2015 14892553.8 25649.0 412735.0- 4983699.7 2427577.9 10301886.5 

2016 15936001.2 24847.0 143952.9- 5238726.7 2484456.6 10779979.7 

2017 16704655.9 17428.0 253577.8- 5367781.1 2664038.8 11573024.6 

 الدخل الوطين السنة
حتويالت جارية 

 أخرى
 الدخل الوطين املتاح

نصيب الفرد من الدخل 
 *املتاح )دج/شهر(الوطين 

 معدل البطالة 
معدل 
 التضخم

2000 3681168.5 74426.3 3755594.7 10289,5 28,89 0,31 

2001 3819966.5 105463.7 3925430.3 10593,6 27,3 3,5 

2002 4046647.6 138019.4 4184666.9 11121,0 25,7 2,2 

2003 4719223.6 187578.3 4906801.9 12839,1 23,7 3,6 

2004 5493837.0 236320.0 5730157.1 14754,5 17,7 4,6 

2005 6759713.2 227627.7 6987340.9 17695,2 15,3 1,9 

2006 7694514.7 164712.7 7859227.4 19561,4 12,3 1,8 

2007 8667820.3 199663.5 8867483.8 21672,8 11,8 3,9 

2008 10340272.2 226522.9 10566795.1 25456,5 11,3 4,4 

2009 9186865.4 240493.3 9427358.7 22275,5 10,2 6,1 

2010 11265930.6 241934.0 11507864.6 26654,9 10 4,1 

2011 13537861.8 245833.9 13783695.7 31283,6 10 5,7 

2012 15136616.5 302765.2 15439381.7 34314,3 11 9,7 

2013 15299439.7 261347.4 15560787.1 33859,9 9,8 4,15 

2014 15582494.5 330937.1 15913431.6 33904,0 10,6 2,9 

2015 14892553.8 326107.9 15218661.7 31734,9 11,2 4,8 

2016 15936001.2 383922.8 16319923.9 33303,8 10,5 5,9 

2017 16704655.9 433921.6 17138577.5 34566,4 11,7 4,62 
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 )مليون دج( 2017 -2000ختصيصات الدخل الوطين املتاح يف اجلزائر خالل الفرتة   :3اجلدول 

 : إعداد الباحثني ابالعتماد على االحصائيات الواردة يف بند احلساابت االقتصادية للديوان الوطين لإلحصاء.ملصدرا

نسبة استهالك 
األسر من الدخل 

 املتاح

االستهالك النهائي 
 للعائالت

اإلدارات نسبة استهالك 
 العمومية من الدخل املتاح

االستهالك النهائي 
 لإلدارات العمومية

نسبة االدخار من 
 الدخل املتاح

االدخار الوطين 
 الصايف

 السنوات

45,6435834 1714188 87,8807024 3300443 39,4417108 1481270,8 2000 

47,0707937 1847731,2 55,2871541 2170258,7 37,0186168 1453140 2001 

47,5384098 1989324,1 39,3117192 1645064,5 35,7231635 1494895,4 2002 

43,3337282 2126300,2 29,7242569 1458510,4 40,8204782 2002980 2003 

41,3780017 2371024,5 19,0047669 1089003 43,8423634 2512236,3 2004 

36,5379353 2553030,1 13,6656822 954867,8 51,0699514 3568431,6 2005 

34,2982772 2695579,6 11,0173565 865879,1 53,5520832 4208780 2006 

33,4234566 2963819,6 9,55058074 846896,2 54,2956876 4814661,3 2007 

31,5449081 3333285,8 7,35816104 777521,8 54,6523231 5774999 2008 

39,7133356 3743918,6 7,42994324 700447,4 42,8367661 4038375,6 2009 

35,7630789 4115566,7 5,42723713 624559,1 45,3780035 5222039,2 2010 

33,0296722 4552709,5 4,06375701 560135,9 43,0257844 5930543,2 2011 

33,7513004 5210992,1 21,3316295 3293471,7 44,9170701 6934917,9 2012 

37,0789894 5769782,6 20,4801285 3186869,2 42,4408821 6604135,3 2013 

39,3675284 6264724,7 21,426356 3409668,5 39,2061157 6239038,4 2014 

45,0364982 6853952,3 23,6771076 3603338,9 31,2863943 4761370,5 2015 

45,6252526 7446006,5 22,4196903 3658876,4 31,9550571 5215041 2016 

46,8952257 8037174,6 20,8738117 3577474,4 32,2309632 5523928,6 2017 
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 قياس العالقة بني اإليرادات والنفقات العامة يف اجلزائر وفق منوذج شعاع تصحيح اخلطأ 
 2017-1990للفرتة 

Measuring the relationship between revenues and expenditures in 

Algeria according to the Vector Error Correction Model (VECM) for 

the period 1990 -2017 

 2، بغداد شعيب1رشيد شباح
 tiaret.dz-rachidchebbah@univ تلمسان،-جامعة أيب بكر بلقايد 1

 rchaibbaghdad@yahoo.f تلمسان ،-جامعة أيب بكر بلقايد 2
 

 26/08/2019اتريخ النشر:               18/05/2019اتريخ القبول:                 17/03/2019اتريخ االستالم: 

 :ملخص
 2017-1990هتدف الدراسة إىل قياس العالقة بني النفقات واإليرادات العامة يف اجلزائر للفرتة 

ايما موتو -، وبعد إجراء اختبارات السببية لغراجنر وتودا(VECM) ابعتماد منوذج شعاع تصحيح اخلطأ
وإثبات العالقة ذات االجتاه الواحد يف املدى الطويل فقط من النفقات إىل اإليرادات العامة، إضافة إىل 

  تقدير منوذج شعاع تصحيح اخلطأ.إثبات عالقة التكامل املشرتك )اختبار جوهانسون(، مت يف األخري
 .VECMايماموتو، منوذج-النفقات العامة، اإليرادات العامة، سببية غراجنر، سببية تودا كلمات مفتاحية:

 JEL  :, E62, C22, C12, C13 H2 اتتصنيف

Abstract:  

The study aims to measure the relationship between expenditures and 

public revenues in Algeria between 1990 to 2017 by adopting the VECM 

model. After the causal tests for Granger and Toda-Yamamoto and proving 

only one-way trend in the long term from expenditure to public revenues, in 

addition to proving the cointegration relationship(Johansson’s test), the 

VECM model was finally estimated. 

Keywords: expenditures Public; public revenues; Granger causality; Toda-

Yamamoto causality; VECM model. 
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Jel Classification Codes: H2 , E62, C22, C12, C13 

  مقدمة: .1
بعدما كانت جدلية الفكر اإليديولوجي قائمة على مسألة التدخل واحلياد ملالية الدولة يف تنظيم 
الشأن االقتصادي، أصبحت االجتهادات احلديثة للمالية العامة تركز على الفعالية االقتصادية يف حتصيل 

ق األهداف الكلية للسياسة اإليرادات اجلبائية أكثر من تركيزها على تغطية النفقات العامة يف سبيل حتقي
االقتصادية. فكان اختالل التوازن بني احلصيلة اجلبائية واالنفاق العام إحدى أهم املواضيع اليت أخذت حيزا 
كبريا من اهتمامات الباحثني، فمنهم من اهتم آبليات التسيري ابلعجز وآخرون من اهتموا ابالستدامة املالية 

صلة اليت يتم بناؤها الفكري ابألساس على الفهم اجليد للعالقة بني اإليراد وما إىل ذلك من املواضيع ذات ال
ومن أجل معرفة آليات عمل وسائل السياسة املالية يف اجلزائر  واالنفاق العام وحتديد اجتاه السببية بينهما.

ة حاولنا م، واالطالع على التوجهات املستقبلية ملالية الدول2017إىل  1990خالل الفرتة املمتدة من 
 صياغة اإلشكالية الرئيسية كما يلي:

، واليت 2017-1990هل يوجد هناك عالقة بني اإليرادات والنفقات العامة يف اجلزائر خالل الفرتة 
 متكننا من التنبؤ مبستقبل التوازانت املالية للدولة؟

 ولدراسة هذه اإلشكالية نضع الفرضيات التالية:
 ادات والنفقات العامة على املدى القصري.وجود عالقة سببية بني اإلير   -
 وجود عالقة سببية بني اإليرادات والنفقات العامة على املدى الطويل. -
 وجود تكامل مشرتك بني اإليرادات والنفقات العامة. -

يهدف هذا البحث إىل قياس وحتليل العالقة بني اإليرادات والنفقات العامة يف اجلزائر، من  هدف البحث:
خالل حتديد اجتاهات العالقة السببية بني املتغريين يف املدى القصري والطويل، وصياغة النموذج هلذه العالقة 

ستقبلية للسياسة املالية للدولة وفق منوذج شعاع تصحيح اخلطأ حىت نتمكن يف النهاية من معرفة التوجهات امل
 وتصحيح االحنرافات، ولتحقيق ذلك قمنا بتقسيم املوضوع إىل أربع حماور أساسية وهي:

 االختالف النظري حول االنفاق العمومي واإليرادات اجلبائية يف الفكر االقتصادي.  -
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 األسباب الرئيسية لتزايد االنفاق العام ومنو اإليراد اجلبائي. -
 .2017-1990النفقات واإليرادات العامة يف اجلزائر للفرتة  تطور -
 عرض الدراسة التطبيقية وحتليل النتائج. -

اعتمدان يف اجناز هذا البحث على األسلوب الوصفي يف اجلانب النظري الذي تعرضنا فيه  منهجية البحث:
حليلي معتمدين على أساليب القياس ألهم األفكار النظرية ملالية الدولة، وكال من األسلوب االستقرائي والت

االقتصادي اليت تناولنا من خالهلا قياس العالقة السببية بني املتغريين يف املدى القصري والطويل ابالعتماد 
-على اختبار ديكي فولر املوسع لقياس سببية غراجنر على املدى القصري، واختبار والد لقياس سببية تودا

من الصياغة النهائية لنموذج التنبؤات  (ECM)ستخدام منوذج تصحيح اخلطأ ايماموتو لنتمكن يف األخري اب
  .EVIEWS 8.01املستقبلية للعالقة بني املتغريين يف املدى الطويل، معتمدين على برانمج 

 االختالف النظري حول االنفاق العمومي واإليرادات اجلبائية يف الفكر االقتصادي.   .2
حىت نتمكن من فهم التطورات اليت عرفتها مالية الدولة وما إن كان البد لإليرادات أن تكون حسب 

 النفقات أو العكس وجب علينا التطرق ألهم األفكار اليت وردت يف هذا الشأن كما يلي: 
  مل حتظى مالية الدولة ابهتمام كبري يف الفكر الكالسيكي وذلك لفلسفة احلرية االقتصادية اليت

كانت حتول دون تدخل الدولة يف تنظيم الشأن االقتصادي، واإلميان بتلقائية التوازانت دون أن يتعدى دورها 
ع، على أن يكون أي تدخل تتجاوز تغطية نفقات الوظائف األساسية للدولة املتمثلة يف األمن، العدالة والدفا 

فيه الدولة وظائفها الكالسيكية يكون سببا رئيسيا يف االخالل مببدأ تلقائية التوازن، فكانت دعوة الكالسيك 
بناء على ذلك إىل ضغط املوازنة العامة للدولة وإلزامية تعادل طريف املوازنة العامة )اإليرادات والنفقات( مع 

لعام من خالل اإليرادات اجلبائية واملتمثلة أساسا يف الضرائب، الرسوم واملداخيل شرطية متويل االنفاق ا
)عدانن و عبد اجمليد،  املتعلقة ابلدومني، دون اللجوء إىل القروض أو زايدة يف اإلصدار النقدي اجلديد

  (24، صفحة 2016
 كري ملبدأ التدخل ملالية الدولة يف تنظيم احلياة االقتصادية، تعترب املدرسة الكينزية املرجع الف

ولالطالع على الفكر الكينزي يف شقه املتعلق ابملالية العامة جنده يربر الدور االقتصادي للدولة بتدخلها من 
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، 1990)اجلنايب،  أجل تصحيح االختالالت التوازنية عن طريق حتفيز الطلب الكلي الفّعال من خالل
 :(41صفحة 

 * التوسع يف االنفاق العام وخفض الضرائب حىّت وإن كّلف ذلك عجزا يف املوازنة العامة.
* اعتماد التمويل ابلعجز خاصة يف فرتات الكساد، واستخدام السياسات املالية التوسعية واالنكماشية 

 حسب فرتات الركود والرواج.
العامة مقتصرة على متويل وظائف الدولة الكالسيكية )دفاع، أمن وعدالة( بل أصبح قبول فلم تبقى النفقات 

اجتماعي التساع غرض اإليرادات العامة الذي جتاوز اهلدف التمويلي لإلنفاق العام إىل بلوغ أهداف أخرى 
 ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية.

 إىل ارتفاع حجم االنفاق العام، ليضع  يرى ميلتون فريدمان أّن رفع الضرائب سيؤدي بكل بساطة
بذلك قاعدة أساسية مفادها اّن االنفاق العام يكون حسب حصيلة اإليرادات العامة وإن كان هناك عجز 

ويسانده يف هذا الرأي  (Narayan, 2005, p. 1205) فالبد أال يتجاوز مستوايت القبول االجتماعي
اللذين اشرتكا يف الرأي القائل أبّن الضرائب احلكومية تؤدي إىل االنفاق Wagner و  Buchananكل من 

العام لكن بعالقة عكسية، ألّن التخفيض يف املعدالت الضريبية يعطي االنطباع لدى اجملتمع أبن تكلفة 
العامة الربامج )احلكومية( اخنفضت فيؤدي ابلنتيجة إىل ارتفاع الطلب على هذه الربامج و زايدة يف النفقات 

حمققا عجز موازين أعلى من مستوايته السابقة، ألّن العائدات الضريبية قد اخنفضت لكن االنفاق العام زاد 
عن ما كان عليه الرتفاع الطلب االستثماري، ولعالج الوضعية تزيد املعدالت الضريبية لتغطية العجز املسجل، 

ات اجلبائية حىت وإن كانت العالقة بينهما يف البداية ولذلك كان زايدة االنفاق العام سببا يف زايدة اإليراد
 .(Mehrara , Pahlavani , & Elyasi , 2011, p. 200) عكسية
 ابإلضافة إىل ما سبق جند كل من Wiseman وPeacock  ،يرون أبّن النفقات تسبب اإليرادات

ذلك أبّّنم يقولون أّن الزايدة يف االنفاق احلكومي الناجم عن حاالت األزمة سيؤدي إىل تغيريات دائمة يف 
لتصبح سياسة جبائية اإلنفاق، وهو ما يتطلب الزايدة يف الضرائب اليت تلقى قبول اجتماعي جراء األزمة 

فرضية التزامن املايل الذي يقول أبّن احلكومات تغري يف نفقاهتا وضرائبها جتاه آخر أيخذ بدائمة. وجند ا
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مما يعين أّن العالقة السببية ثنائية االجتاه بني (، Meltzer & Richard Musgrave)متزامن  بشكل
من خالل منوذجه الذي اعتمد فيه على التكافؤ Barro (1979 ) االنفاق واإليراد احلكومي، ويرى

 ,Narayan) أبّن االنفاق احلكومي املصحوب ابلعجز اليوم يؤدي إىل زايدة الضرائب مستقبال الريكاردي

2005, pp. 1205-1206) . إال أننا جند موقف مدرسة احلياد املاليتأخذ بوجهة النظر اليت اقرتحها كل
تنفي وجود عالقة بني اإليرادات والنفقات العامة ، وأّن اليت  (Baghestani( )1994و McNown) من

 & , Mehrara , Pahlavani) حتديد هذين األخريين يعتمد على النمو االقتصادي يف األجل الطويل

Elyasi , 2011, p. 200).  
 اجلبائي:. األسباب الرئيسية لتزايد االنفاق العام ومنو اإليراد 3

ولدعم دراستنا للعالقة السببية بني اإليرادات والنفقات العامة نقوم ابالطالع على األسباب الرئيسية 
 1.3 مبدئيا من الناحية النظرية املتعلقة بزايدة كل من االنفاق واإليراد العامني، واليت نلخصها فيما يلي:

 :(179-174، الصفحات 2014/2013)كردودي،  نوجزها فيما يليأسباب تزايد االنفاق العام: 
وهي الوضعية اليت مير هبا االقتصاد مبرحلة الركود الذي يستدعي من الدولة  األزمات االقتصادية: -

التدخل بزايدة االنفاق العام لدعم الطلب االستهالكي مثل اإلعاانت للعاطلني عن العمل والتحويالت 
 ة.االجتماعية األخرى أو الطلب االستثماري عن طريق التمويل ابلعجز للدفع ابملشاريع والربامج التنموي

حيتل حجم االنفاق العسكري املراتب األوىل يف املوازانت احلكومية،  ارتفاع االنفاق العسكري: -
وال يقتصر ذلك على فرتات احلروب أو عدم االستقرار الداخلي ولكن حىت يف أوقات السلم نظرا ملا أصبحت 

 تفرضه الساحة الدولية من املتطلبات احلديثة لألمن والدفاع القومي.
وهي احلالة اليت عرفتها معظم الدول النامية يف  فاع أعباء الدين العام احمللي واخلارجي:ارت -

مواجهتها للعجز الكبري جراء تفاقم حجم الديون وارتفاع خدماهتا، فيتم ختصيص نسبة كبرية من حجم 
 .(93، صفحة 2000)رمزي،  االنفاق العام لسداد الديون وأعبائها، عوض استغالله املباشر يف الربامج التنموية

املقصود منه االسراف يف إقامة املباين احلكومية الضخمة وختصيص  االنفاق احلكومي املظهري: -
 نفقات كبرية للمرافق اإلدارية وموظفيها، وتنظيم املهرجاانت والنشاطات الثقافية الضخمة دون مردودية مالية.
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وهو ما يعكس حجم  السلعي واالنتاجي وزايدة االنفاق العام على االستهالك:زايدة الدعم  -
، صفحة 2014/2013)دردوري،  تدخل الدولة بدعمها لبعض السلع احمللية ودعمها للمستثمرين احملليني

123). 
وهو العجز الذي يتم تغطيته سواء عن طريق االقرتاض احلكومي داخليا  سياسة التمويل ابلعجز: -

أو من طرف دول أجنبية أو ابللجوء إىل اإلصدار النقدي، وهو خيتلف ابلنسبة للبلدان املتقدمة عنه ابلنسبة 
نتج عنها للدول النامية، وذلك ألنّه يف احلالة األوىل ميكن استيعاب العجز بسهولة على عكس احلالة الثانية ي

 .(73، صفحة 2011)عبد الرازق،  عدم القدرة على سداد الديون يف املستقبل
يعترب التضخم هو اآلخر عامال من عوامل تزايد االنفاق العام متاشيا مع االرتفاع احلاصل  التضخم: -

يف األسعار، وحفاظا على نفس منطية االستهالك تلجأ الدولة إىل رفع نفقاهتا املخصصة للدعم السلعي 
ن تقرر عالوات غالء وترتفع معها كلفة االستثمار العام وهو ما ينعكس سلبا على احلصيلة اجلبائية، وميكن أ

 ملوظفيها، إضافة إىل تداعيات تدهور قيمة العملة وآاثرها على مضاعفة مدفوعات أعباء الدين العام.
واليت ال ختضع للعامل االقتصادي  سياسات التوظيف واألجور يف احلكومة والقطاع العام: -

بلدان النامية على اخلصوص تزايدا والذي ينتج عنه زايدة حجم نفقات التسيري يف املوازانت احلكومية لل
 مستمرا سببه األساسي تنامي الكتلة األجرية.

% إىل 05إاّل أننا جند االعتقاد السائد، أن نسبة االنفاق العام املقبولة إىل الناتج احمللي اخلام ترتاوح بني 
توقف على عّدة %، وهي ليست ابملرجعية لعدم إمكانية إثبات وتعميم ذلك ألن حجم االنفاق العام ي25

 (179، صفحة 2005)قدي،  أخرىعوامل حتدده واليت ختتلف من دولة إىل 
 أسباب تراجع اإليرادات العامة:  2.3

 :(126-125، الصفحات 2014/2013)دردوري،  من أمهها ما يلي
ضعف اجلهد الضرييب يعود ابلدرجة األوىل إىل اخنفاض متوسط الدخل  الضرييب:ضعف اجلهد  -

 الفردي من جهة وانتشار نشاطات االقتصاد غري الرمسي واخنفاض الوعي الضرييب من جهة أخرى.
الذي ميثل هاجسا ابلنسبة للنظم الضريبية وينمو بتوسع بؤر النشاط االقتصادي  التهرب الضرييب: -
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 املوازي اليت تضاعف حجم التهرب الضرييب، وال تقتصر هذه الظاهرة على البلدان النامية فقط.
والذي يعكس اخنفاض مرونته الناجتة عن االرتباط بتغريات القوانني  مجود النظام الضرييب: -

يت تتميز هي األخرى ابلبطء يف االستجابة نتيجة اإلجراءات املعقدة اليت يتطلبها تغيري القوانني التشريعية ال
من جهة، وضعف اإلدارة اجلبائية بفقداّنا للكفاءات اليت تعمل على تطبيق القوانني وأتخر استخدامها 

 للتكنولوجيا احلديثة الستيعاب التغريات اليت يعرفها جمال النشاط االقتصادي.
واليت تضم مجيع اإلجراءات التحفيزية الضريبية من ختفيضات وإعفاءات  سياسة االنفاق اجلبائي: -

كلية، وهو ما يؤدي يف حال عدم التسيري الكفء إىل نتائج سلبية. ويرى املعارضني هلذه السياسة أنّه يتم 
، 2011)قدي،  عنية ابملزااياستخدامها كمنفذ للتهرب الضرييب بتحويل املزااي إىل قطاعات وأنشطة غري م

 وابلتايل يكون أثرها سليب على احلصيلة اجلبائية. (123صفحة 
وهو ما نالحظه مبقارنة هيكل النظم  االختالل يف اهليكل الضرييب وضعف اجلهاز االداري: -

غري املباشرة بكثرة، بنظريه يف الدول الصناعية املتقدمة الضريبية يف البلدان النامية الذي يعتمد على الضرائب 
اليت تعتمد بشكل كبري على الضرائب املباشرة. فاالعتماد على نوع معني من الضرائب يؤثر سلبا على اإليراد 
العام يف حال أتثر أوعية هذا النوع من الضرائب. ويضاف إىل ذلك ضعف اجلهاز اإلداري الناتج عن ضعف 

صيل واملنازعات، وتفشي الفساد والرشوة اليت حتول دون بلوغ اهلدف املايل للضريبة واالقتصادي مصاحل التح
 .(182-181، الصفحات 2014/2013)كردودي،  بشكل عام
من أسباهبا الرئيسية ضعف اإلمكانيات واالمهال الكبري من العمال  ظاهرة املتأخرات املالية: -

املكلفني بتحصيل الضرائب وكثرة التعقيدات املوجودة يف التشريعات الضريبية، مما يؤدي إىل التأخر يف 
 التحصيالت الضريبية يف مواعيدها املقررة فيؤثر سلبا بتدهور موارد املوازنة العامة.

 :2017-1990يرادات العامة يف اجلزائر للفرتة . تطور النفقات واإل4
قبل التطرق إىل الدراسة التطبيقية يف حتديد العالقة بني اإليرادات والنفقات العامة يف اجلزائر، سنلخص 

 1990بعض التحاليل املتعلقة بتطورات اإلنفاق العام وكذا حصيلة اإليرادات العامة طيلة الفرتة املمتدة من 
 على معطيات الشكل التوضيحي التايل:بناء  2017إىل 
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. )الوحدة: 2017-1990يف اجلزائر  : تطور اإليرادات والنفقات العامة وقيمة الفائض والعجز املوازين1الشكل 
 (مليون دج

 
 
 
 
  

 .211، فصل املالية العامة. ص2011-1962الديوان الوطين لإلحصاء، احلوصلة اإلحصائية   - املصدر:
   mf.gov.dz-www.dgpp  ،)19/01/2019( consulté leاملديرية العامة للتخطيط والسياسةموقع  -

  تطور اإليرادات العامة يف اجلزائر: 1.4
اعتمدان يف حتليلنا هذا على إمجايل اإليرادات العامة اليت تضم كل من إيرادات اجلباية العادية واجلباية 
البرتولية ابإلضافة إىل املوارد األخرى غري اجلبائية، وذلك من أجل مقارنتها حبجم االنفاق العام ملعرفة االجتاه 

، 2017-1990ه خزينة الدولة طلة الفرتة الذي أتخذه حصيلة اإليرادات العامة والعجز الذي سجلت
فوجدان أّن تطور اإليرادات العامة أيخذ شكل متباطئ حنو االرتفاع ليحقق ستة مرات فقط رصيدًا إجيابيا 

سنة، والذي يعود ابلدرجة  28( خالل 2002، 2001، 1997، 1996، 1991، 1990لسنوات )
 املتوسط من إمجايل اإليرادات العامة خالل فرتة الدراسة حوايل األوىل إىل اجلباية البرتولية اليت متثل نسبتها يف

، وهي نسبة جد كبرية على اعتبارها مصدر واحد مقارنة مبصادر اجلباية العادية، لتعكس يف الوقت 64%
اليت كان هلا  1992السائد يف اجلزائر ابلرغم من اإلصالحات الضريبية لسنة  نفسه منط االقتصاد الريعي

جانب تنظيمي إجيايب إىل حد ما على تطور احلصيلة اجلبائية، وسياسات التحفيز واالعفاءات اجلبائية اليت 
رفت رافقت خمتلف الربامج االقتصادية سواء خالل مراحل التحول االقتصادي إىل اقتصاد السوق، اليت ع

خالهلا اجلزائر تراجع كبري يف النشاط االقتصادي مما أثر سلبا بنسبة كبرية على مصادر اجلباية العادية، لكن 
ما ميكن مالحظته من خالل الشكل أعاله هو أّن نسبة تغطية اإليرادات العامة للنفقات العامة كانت جد 

، وتفسري ذلك يعود إىل سياسة %115إىل  %70( بنسب ترتاوح من 2006-1990مقبولة طيلة الفرتة) 
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التقشف )مما أدى إىل تراجع النفقات العامة( اليت فرضتها إمالءات صندوق النقد الدويل  خالل التسعينيات، 
ضف إىل ذلك انتعاش أسعار البرتول مع ّناية التسعينيات وإىل غاية ظهور بوادر األزمة املالية العاملية لسنة 

دل الضغط الضرييب خارج احملروقات الذي بلغ يف املتوسط خالل الفرتة . وميكن االستدالل مبع2008
وهو ضعيف مقارنة ابلنسبة اليت حددها االقتصادي الربيطاين كولن كالرك  %15حوايل  1990-2017

، أما نسبة الضغط %24واملغرب  %20، وابلنسب املتعلقة ابلبلدان اجملاورة كل من تونس %25واملقدرة بـ 
 .(53، صفحة 2018)برايش و بوحاليس،  %27ي تسجله البلدان الصناعية الكربى هو الضرييب الذ

 تطور النفقات العامة يف اجلزائر: 2.4
على عكس اإليرادات العامة جند أّن النفقات العامة كانت تقارب حصيلة اإليرادات اجلبائية خالل 

أعاله ويفسره  01(، وهو ما يوضحه الشكل رقم 1999-1990الدراسة )العشر سنوات األول لفرتة 
منحىن العجز والفائض املوازين الذي سجل خالل هذه العشرية أربع أرصدة موجبة، ويعود ذلك إىل سياسة 
جتفيف منابع االنفاق اليت كانت سائدة يف مرحلة االقتصاد املوجه )قبل التحول االقتصادي( ومتاشيا مع 

لليبريايل القتصاد السوق الداعي إىل حياد الدولة وحترير األسعار والقطاع اخلاص، ابإلضافة إىل املذهب ا
شروط االستفادة من متويالت صندوق النقد الدويل وإعادة جدولة الديون. لكن سرعان ما نالحظ ارتفاع 

ملرحلة اليت تضمنت ، وهي ا2017إىل غاية  2001منحىن االنفاق العام على حنو متسارع ابتداء من سنة 
الربامج الكربى لإلصالح االقتصادي يف شكل برامج مخاسية، على غرار برانمج دعم اإلنعاش االقتصادي 

منها  %79مليار دج مت رصد حوايل  525( الذي خصصت له ميزانية قدرت بـ 2001-2004)
هة أخرى، ليتضاعف حجم امليزانية لألشغال الكربى واهلياكل القاعدية من جهة والتنمية احمللية والبشرية من ج

مرات ميزانية الربانمج السابق  08( 2009-2005املخصصة للربانمج التكميلي لدعم النمو االقتصادي )
، خصصت ملختلف برامج حتسني الظروف املعيشة للسكان مليار دج 202.7 4بغالف مايل قدر بـ 

)السكنات، الصحة العمومية، هتيئة اإلقليم، برامج بلدية تنموية، تنمية مناطق اجلنوب واهلضاب العليا ...اخل( 
وبرامج تطوير املنشآت القاعدية )قطاع النقل، األشغال العمومية، بناء السدود ...اخل(، ابإلضافة إىل برامج 

التنمية االقتصادية وتطوير اخلدمات العمومية وجمال التكنولوجيا اجلديدة لالتصال. ويلي ذلك برانمج دعم 
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مليار دج أخذت منه برامج  412 20( مبيزانية قدرت بـــــ 2014-2010توطيد النمو االقتصادي للفرتة )
تعلق ابملنشآت القاعدية ويليها احملور امل %49.42حتسني الظروف املعيشية للسكان حصة األسد بنسبة 

فقد  2017إىل  2015. أما عن الفرتة من (48-47، الصفحات 2013)بوفليح،  %38.52بنسبة 
عمدت الدولة إىل تقليص نفقاهتا نظرا للهزّات اليت تعرضت هلا أسعار البرتول على املستوى الدويل، فنشاهد 

نظرا لسياسة الرتشيد والرتاجع احلاد واملستمر يف أسعار  2015 املنحىن ابتداء من سنة نوعا من االخنفاض يف
حفاظا على مستوى االنفاق وعدم الزايدة خالل السنوات  2017البرتول، ليتم إقرار امليزانية الثالثية سنة 

ائر البد من دراسة السببية وحىت يكتمل فهم العالقة بني اإليرادات والنفقات العامة يف اجلز  الثالث املقبلة.
 بينهما كمرحلة أوىل ومن مث حتديد النموذج القياسي الذي ميكننا من التنبؤ لكال لإليراد واالنفاق العام.

  . الدراسات السابقة:5
 من بني أهم الدراسات السابقة اليت تعرضت ملوضوع حبثنا جند:

الذي عمل على حتديد النموذج وسببية العالقة بني اإليرادات العامة والنفقات  جميد الكرخي، -
(، أين توصل إىل أّن النفقات توضع بغض النظر عن 2002-1971العامة ململكة املغرب خالل الفرتة )

ثر مؤشرات اإليرادات العامة، وهو ما مت إثباته من خالل الدراسة القياسية اليت خلص من خالله إىل أّن أت
النفقات املقدرة يف مشروع املوازنة مبؤشرات النفقات للسنوات السابقة، إضافة إىل أّن اإليرادات جيري تقديرها 

 .(94-83، الصفحات 2015)الكرخي، يف ضوء حجم النفقات اليت توضع مسبقا مع ورود استثناءات 
س وجود عالقة توازنيه طويلة األجل بني االنفاق واإليراد احلكومي الذي در  خالد حممد القدير، -

يف اململكة العربية السعودية ابستخدام منوذج التكامل املشرتك، وحتديد اجتاه العالقة السببية بني املتغريين يف 
ن توصل األجل الطويل والقصري، من خالل إدخال منوذج تصحيح اخلطأ يف منوذج سببية غراجنر التقليدي، أي

إىل وجود عالقة توازنيه طويلة األجل بني االنفاق واإليراد احلكومي وأّن هناك سببية ثنائية بني املتغريين يف 
 (Hamed Al-Qudair, 2005, pp. 31-43) األجل القصري والطويل

 : . عرض الدراسة التطبيقية وحتليل النتائج6
 للعالقة بني املتغريين اإليرادات العامة والنفقات العامة نعتمد على تطبيقات برانمج يف دراستنا
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Eviews 8.01 :مع الرتميز التايل: سلسلة النفقات العامة ،dépenses :سلسلة اإليرادات العامة ،
recette:ونبدأ العمليات التطبيقية وفق ما يلي ، 

  :اإليرادات العامة والنفقات العامةحجم ستقرارية لسلسليت اختبار اال 1.6
تعترب دراسة االستقرارية للسلسلة الزمنية ملعطيات الظاهرة االقتصادية حمل الدراسة أوىل املراحل اليت 

، وذلك من خالل حتديد (200، صفحة 2011)شيخي،  هلا عالقة مباشرة ابختيار تقنية التوقع املناسبة
درجة التكامل لكل متغري بشكل مستقل، وميكننا اختبار هذه االستقرارية اعتمادا على اختبارات اجلذر 

، ولذلك KPSS( املختلفة على غرار اختبار ديكي فولر، فيليبس وبريون أو Unit Root tests) الوحدوي
  (Dickey-Fuller Augmented 1981سع )فإنّنا نعتمد يف حبثنا هذا على اختبار ديكي فولر املو 

 يف اختبار اجلذر الوحدوي الذي يعتمد بدوره على النماذج الثالث املقدرة بطريقة املربعات الصغرى التالية

(REGIS, 2015, pp. 249-250): 

Modèle [4]           ∆ 𝑥𝑡 =  𝜌 𝑥𝑡−1  − ∑ ∅ 𝑥𝑡−𝑗+1 + 𝜀𝑡
𝜌
𝑗=1                      

Modèle [5]           ∆ 𝑥𝑡 =  𝜌 𝑥𝑡−1  − ∑ ∅ ∆𝑥𝑡−𝑗+1 + 𝑐 + 𝜀𝑡
𝜌
𝑗=2              

Modèle [6]           ∆ 𝑥𝑡 =  𝜌 𝑥𝑡−1  − ∑ ∅ ∆𝑥𝑡−𝑗+1 + 𝑐 + 𝑏𝑡 + 𝜀𝑡
𝜌
𝑗=2       

، يكن متواجد يف سابقه واالختالف بني هذه النماذج يكمن يف أّن كل منوذج يتم إضافة مركب مل
فيضاف له النموذج السادس أما ، إضافة على النموذج الرابع د اثبتاحل جند فيهلنموذج اخلامس بداية اب

∅ فرضية العدم وحتقق، زايدة على مركبة احلد الثابت زمينالتغري امل = ود جذر وحدوي جتعين و اليت   1
نقوم إبجراء الفروقات من الدرجة األوىل االستقرارية ولبحث عدم استقرار السلسلة االحصائية، على  يدل

|∅|الفرضية البديلة واليت تعين حتققأو الثانية،  < وابإلسقاط على املعطيات املتعلقة بدراستنا جند النتائج ، 1
 :التالية

( نالحظ أن سلسلة لوغاريتم النفقات العامة غري 2)الشكل من خالل  أ. ابلنسبة حلجم النفقات العامة:
ينت أن السلسلة تستقر عند الفرق ب ،Dickey-Fuller Augmentedمستقرة، ومع ذلك فان اختبار

 .(1) اجلدولكما توضحه نتائج االختبار يف متكاملة من الدرجة األوىل   أّّنا أي األول،
( نالحظ أن سلسلة لوغاريتم اإليرادات العامة 3من خالل الشكل) ب. ابلنسبة حلجم اإليرادات العامة:
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 اأن السلسلة تستقر عند الفرق األول، أي أّنّ ، إاّل أن نفس االختبار السابق أظهر غري مستقرةكذلك 
 .(2)رقم  اجلدول كما تبينه نتائج االختبار يف  متكاملة من الدرجة األوىل

ة اإليرادات لسلسلالتمثيل البياين  :3الشكل لسلسلة النفقات العامة           : التمثيل البياين  2الشكل      
   العام

 
 

 

 من اعداد الباحثني ابالعتماد املصدر :          من اعداد الباحثني ابالعتماد  املصدر :          
 (Eviews 8.01)ت على خمرجا           (Eviews 8.01)ت على خمرجا           

 لسلسلة لوغاريتم النفقات العامة اختبار ديكي فولر املوسع لنموذج الفروق األوىل :1اجلدول 
Null Hypothesis: D(LD) has a unit root 

Exogenous: None 

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 

 t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic   -2.427473  0.0176 

Test critical values: 5% level -1.955681   

 Eviews 8.01  ت  من اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجا املصدر:
 لسلسلة لوغاريتم اإليرادات العامةاختبار ديكي فولر املوسع  :2اجلدول 

Null Hypothesis: D(LR) has a unit root 

Exogenous: None 

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 

  t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic   -3.427549  0.0014 

Test critical values: 5% level -1.954414   

 Eviews 8.01  ت  من اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجا املصدر:

 :(Granger) غراجنر وفق سببيةالختبار ا .2.6
يف حتليل العالقة السببية بني خمتلف السببية اختبارات أهم بني إّن اختبار السببية وفق غراجنر يعترب من 

متغريات الظاهرة املدروسة، كما يساعد يف صياغة النموذج االقتصادي ملتغريات الدراسة. ومن منطلق أّن 
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الختبار على اجتاه العالقة اليت ميكن هذا االختبار يتطلب استخدام السالسل املستقر، سنقوم إبجراء هذا ا
أن تربط السلسلتني املستقرتني كل من اإليرادات والنفقات العامة للجزائر طيلة فرتة الدراسة املمتدة من 

على أقل تقدير )ابلرغم من أن الفرتة اليت مت استخراجها  (J=1(، مع األخذ بفرتة اإلبطاء )1990-2017)
لة اقتصادية وال واقعية وخباصة يف اجلزائر ألنّه مبدئيا من أجل صياغة املوازنة ( واليت ليست هلا دالJ=0هي )

 السببية وفق نتائج اختبارالعامة ألي دولة فهي تنطلق على األقل من معطيات السنة املاضية(، فكانت 
 :كما يلي  غراجنر

 : نتائج اختبار السببية وفق غراجنر.3اجلدول 
 االحتمالية F-Sstatistic فرضية العدم عدد املشاهدات 

26 

Recette ال تسبب    Depenses 0.00027 0. 9871 

Depenses ال تسبب   Recette 0.59550 0. 4482 

 Eviews 8.01  ت  من اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجا املصدر:
املدى القصري،  من خالل نتائج االختبار لسببية العالقة بني اإليرادات والنفقات العامة يف اجلزائر على

أظهرت انعدام السببية يف االجتاهني وهو ما يتوافق مع الواقع ودليل ذلك على سبيل املثال قانون ضبط 
سنوات عن السنة املعنية، فيكون االنفاق  03امليزانية الذي ترصد  فيه احلساابت يتم إعداده بعد مرور 

دى القصري، وما ميكن أن يربر انعدام السببية بني مستقال يف تقديراته على حصيلة اإليرادات العامة يف امل
(، كما 2000املتغريين هو االعتماد يف متويل العجز على صندوق ضبط اإليرادات )الذي مت إنشاؤه سنة 

تعترب إجراءات التشريع اجلبائي اليت ال ميكن أن تصدر إالّ يف القوانني املالية حائال أمام االستجابة يف املدى 
 ية النفقات العامة.القصري لتغط

 )غراجنر املعدلة ابلنسبة للمدى الطويل(: Toda-Yamamotoاختبار  3.6
، Toda-Yamamotoنعتمد يف اختبار السببية بني السالسل الزمنية يف املدى الطويل على منهجية

، صفحة 2019)دمحاين و زايد،  كما يلي VARمنوذج خطوات سببية غراجنر ابستخدام وذلك ابتباع 
42): 

حتديد درجة التكامل)االستقرار( والتباطؤ بني املتغريات وفق صيغة االحندار الذايت لكل متغري من خالل  -
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 .dmaxتكامل  ودرجة K ، فنحصل على تباطؤSchwarz Information Criterionمعيار 
 مضافا Kتقدير العالقة بني املتغريات بتباطؤ يساوي التباطؤ  ، أيVAR (k+dmax)تقدير منوذج  -

ويكتب  ،K ≥dmaxوهذا يعين أن  (k+dmax)وابلتايل يصبح التباطؤ  dmaxإليه درجة التكامل 
 (dépenses : D, recette : R: الرتميزالتايل: )النموذج على النحو 

𝐷𝑡 =  𝛼 + ∑ 𝛽𝑖
𝑑 𝑚𝑎𝑥
𝑖=1 𝐷𝑡−𝑖 + ∑ 𝛾𝑗𝑅𝑡−𝑗

𝑑 𝑚𝑎𝑥
𝑗=0 + 𝜀1𝑡                    

𝑅𝑡 =  𝛼 +  ∑ 𝛽𝑖
𝑑 𝑚𝑎𝑥
𝑖=1 𝐷𝑡−𝑖 + ∑ 𝛾𝑗𝑅𝑡−𝑗

𝑑 𝑚𝑎𝑥
𝑗=0 + 𝜀2𝑡         

فقمنا  ،Granger Causality غراجنر سببية الختبار املعّدل (Wald) والدتقدير اختبار مث ننتقل إىل 
يبينه امللحقني  كما(AIC)  (SIC) وفق معياري (k=1)أي  1ساوية لـ  املناسبة واملتباطؤ بتحديد فرتة ال

، لنحصل =1dmaxأي  يف حبثنا هي الدرجة األوىلو أقصى درجة تكامل (، وبعد ذلك أخذان 02و 01)
واجلدول ، VAR (2)مبعىن  (k+dmax)=  (1+1)من خالل:   VAR  الــ رتبة منوذجيف األخري على 

  :يوضح نتائج االختبارالتايل 
 ايماماتو. -: نتائج اختبار تودا 4اجلدول 

 االحتمالية Chi-sq فرضية العدم عدد املشاهدات 

26 
Dep ال تسبب   Rec 0.183844 0.9122 

Rec ال تسبب   Dep 8.321112* 0.0156 

 Eviews 8.01  ت  من اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجا املصدر:
  5معنوية عند مستوى.%    

( الختبار والد أنّنا نقبل الفرض البديل الذي يقول أبّن 06من خالل نتائج اجلدول رقم )يتضح لنا 
، يف احلني الذي نرفض فيه %98.5النفقات تسبب اإليرادات العامة يف املدى الطويل بنسبة تصل إىل 

الفرضية األخرى اليت تقول أبّن اإليرادات تسبب النفقات. وبناء على إثبات صحة الفرضية البديلة ابتباع 
 منهج تودا ايماموتو، ننتقل فيما يلي إىل تقدير منوذج تصحيح اخلطأ بعد اختبار التكامل املشرتك. 

 :VECM))اع تصحيح اخلطأ تقدير منوذج شعاختبار التكامل املشرتك و  4.6
وبناء على نتائج اختبارات السببية اليت نصت على وجود عالقة بني النفقات كمتغري مستقل 
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واإليرادات كمتغري اتبع يف األجل الطويل، فإننا سنعتمد على منوذج تصحيح اخلطأ الذي يستدعي وجود 
ار األثر(، وإلجراء هذا االخري للتحقق من عالقة تكامل مشرتك بني املتغريين ابعتماد اختبار جوهانسن)اختب

وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريين، فهو يشرتط أن تكون السلسلتني )اإليرادات والنفقات العامة( 
( 01مستقرتني من نفس الدرجة )سبق وأن أثبتنا ذلك(، ليتضح لنا أّن هناك عالقة تكامل مشرتك واحدة )

 (.03بني املتغريين )امللحق 
قمنا بتقدير منوذج شعاع تصحيح اخلطأ بناء على خمرجات  01وأخذا بدرجة االبطاء املقدرة بـ 

EVIEWS ( ، حسب الصيغة الرايضية التالية:4وفق )امللحق 
Lr = 0.83 ld + 2.08 ……(1) 

 ويعترب هذا النموذج مقبول وفق نتائج اختبار ستودنت اليت دلت على أّن املعلمتني املقدرتني معنويتني
سالب وذو معنوية إحصائية  (CointEq1، ابإلضافة إىل أّن معامل تصحيح اخلطأ )%05عند مستوى داللة 

من أخطاء األجل القصري يتم تصحيحها عرب الزمن  (0.515861، مبعىن أّن )%05عند مستوى الداللة 
لبلوغ التوازن يف األجل الطويل، فيعمل هذا النموذج على تعديل السلسلتني كل سنتني )أي أّن السلسلتني 

 كل سنة(.  %50تعدل مبقدار حوايل 
 . خامتة:7

اب الزايدة يف االنفاق أخذا بتفسريات اجلانب النظري املتعلقة بعالقة اإليرادات ابلنفقات العامة وأسب
العام والرتاجع يف اإليرادات اجلبائية، حاولنا من خالل دراستنا القياسية هذه حتديد اجتاه العالقة بني املتغريين 
بدراستنا للسببية يف األجل القصري والطويل، وتقدير منوذج شعاع تصحيح اخلطأ فتوصلنا إىل النتائج 

 واملقرتحات كما يلي:
   اسة:نتائج الدر  1.7

 من خالل النتائج املتوصل إليها جنيب على فرضيات حبثنا كما يلي: 
توصلنا من نتائج اختبار السببية لغراجنر يف املدى القصري إىل أنّه ال يوجد أي اجتاه لسببية العالقة بني  -

الذي نرى من خالله اإليرادات والنفقات العامة وهو ما يتطابق مع الواقع يف تسيري مالية الدولة يف اجلزائر، و 
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 أّن اإلدارة وآليات التشريع املايل املعمول هبا هلا األثر الكبري يف انعدام السببية يف األجل القصري.
على عكس املدى القصري فقد مت إثبات وجود عالقة سببية من النفقات إىل اإليرادات العامة على املدى  -

جلزائر، واليت أخذت أبولية االنفاق خاصة بعد إطالق برامج الطويل وهو ما يرتجم فعال السياسة املالية يف ا
م من جهة، ويرتجم كذلك هذه العالقة تطور اإليرادات 2000اإلنعاش االقتصادي اخلماسية مطلع سنوات 

 .Peacockو Wisemanالعامة فيما بعد وهو ما يتوافق مع التربير السابق لكل من 
أثبتت اختبارات عالقة التكامل املشرتك وجود تكامل مشرتك بني املتغريين، وهو ما مسح لنا بتقدير منوذج  -

(، حيث متيز النموذج ابملعنوية 01) املبني من خالل الصيغة الرايضية رقم VECMشعاع تصحيح اخلطأ 
 اإلحصائية للمعلمات، ومعامل تصحيح اخلطأ يعدل السلسلتني كل سنتني.

 لنموذج القياسي املستخدم يف الدراسة معنوي.ا -
 املقرتحات:. 2.7

 بناء على ما تقدم ذكره نقدم املقرتحات التالية:
إّن التمويل ابلعجز هو إحدى آليات التمويل يف املالية العامة احلديثة وهو ما يتطابق مع نتائج حبثنا، لكن  -

ة وإمّنا النسبة الكبرية توجه لتغطية نفقات االستهالك تطبيقها يف اجلزائر ال توجه فيه النفقات خللق الثرو 
النهائي، ودليل ذلك منط االقتصاد الذي مازال ريعي من جهة، ومن جهة أتخر وفشل بورصة اجلزائر اليت 

 من مهامها األساسية متويل االقتصاد.
زائرية اليت صرحت يف السنوات إعادة النظر يف التشريعات اجلبائية وإعطاء ابلغ األمهية لإلدارة اجلبائية اجل -

من احلصيلة اجلبائية مل تتمكن من حتصيلها، ويعود سبب ذلك يف جزء منه إىل  %50القليلة املاضية أّن 
اإلمهال اإلداري والتأخر يف استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال، واجلزء اآلخر إىل التشريع الضرييب سواء 

 عقيدات النظام الضرييب )سبب التهرب( أمام نقص كفاءة اإلدارة اجلبائية.تعلق األمر ابلعدالة الضريبية أو ت
كان اجتاه السببية يف دراستنا هذه يتوافق إىل حد ما مع مراحل الورشات الكربى اليت مر هبا االقتصاد   -

ن املايل قدر اجلزائري )البناء وبرامج التنمية الكربى(، لكن على اجلزائر أن تعمل على تقليص العجز إىل التواز 
 اإلمكان ابلتجسيد العملي ملتطلبات سياسة ترشيد االنفاق العام.



 

 يح اخلطأ قياس العالقة بني اإليرادات والنفقات العامة يف اجلزائر وفق منوذج شعاع تصح 
 2017-1990للفرتة 

550 

 عقلنة التحفيزات الضريبية وحصرها مراعاة لنقص الكفاءة اإلدارية للمصاحل اجلبائية. -
االسراع ابلتحول إىل اقتصاد متنوع والتحرر من التبعية للجباية البرتولية خاصة والعامل يتجه تدرجييا من  -
 لصه من التبعية للمنتجات البرتولية.خت
 .  املالحق:9

Hamed Al-Qudair, K. (2005). The Relationship between Government 

Expenditure and Revenues in the Kingdom of Saudi Arabia: Testing for 

Cointegration and Causality. Journal of King Abdulaziz University, 

19(1), 31-43. 
Mehrara , M., Pahlavani , M., & Elyasi , Y. (2011, april). Government 

Revenue and Government Expenditure Nexus in Asian Countries: 

Panel Cointegration and Causality. International Journal of Business 

and Social Science, 2(7), 199-207. 
Narayan, P. K. (2005). The Government Revenue and Government 

Expenditure Nexus (Empirical Evidence from Nine Asian Countries). 

Journal of Asian Economics, 15, 1203-1216. 
REGIS, B. (2015). Econométrie cours et exercices corrigés. Paris, France: 

DUNOD. 

األردن: -عمان اهليمنة املالية للدول الريعية.(. 2016حسني يونس عدانن، و علي امساعيل عبد اجمليد. )
 ، دار األايم للنشر والتوزيع.1ط

(. جدلية البطالة والنمو االقتصادي حسب قانون أوكن لواقع 2019رضا دمحاين، و مراد زايد. )فيفري, 
(، 3)4جملة البشائر االقتصادية، (. 1991-2015االقتصاد اجلزائر)دراسة حتليلية وقياسية للفرتة 

47-29. 
وءاملنهج االنكماشي واملنهج انفجار العجز: عالج عجز املوازنة العامة للدولة يف ض(. 2000زكي رمزي. )

 سوراي: دار اهلدى للثقافة والنشر. التنموي.
(. ترشيد االنفاق العام ودوره يف عالج عجز املوازنة العامة للدولة يف 2014/2013صربينة كردودي. )

. بسكرة، اجلزائر: قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم أطروحة دكتوراهاالقتصاد االسالمي. 
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 ة والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر.االقتصادي
 بغداد، العراق: مطبعة التعليم العايل. دراسات يف املالية العامة.(. 1990طاهر اجلنايب. )

(. اجلزائر: ديوان 2)اإلصدار  مدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية(. 2005عبد اجمليد قدي. )
 املطبوعات اجلامعية.

(. عّمان، األردن: دار جرير للنشر 1)اجمللد ط دراسات يف علم الضرائب(. 2011عبد اجمليد قدي. )
 والتوزيع.

(. قراءة حتليلية لتور اإليرادات العامة يف 2018سبتمرب,  30عنرتة برايش، و حممد خليل بوحاليس. )
 .66-45(، 05)03األفاق للدراسات االقتصادية، (. 2017-1990اجلزائر للفرتة )

(. سياسة امليزانية يف عالج عجز املوازنة العامة للدولة )دراسة مقارنة 2014/2013)حلسن دردوري. 
. بسكرة، اجلزائر: قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية أطروحة دكتوراهتونس(.  -اجلزائر 

 والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر.
(. عمان، األردن: دار املناهج 01)اجمللد ط ايل للدولةدراسات يف النشاط امل(. 2015جميد الكرخي. )

 للنشر والتوزيع.
 (. عمان، األردن: دار احلامد للنشر والتوزيع.01)اجمللد ط طرق االقتصاد القياسي(. 2011حممد شيخي. )

 (. االسكندرية، مصر: الدار اجلامعية.1)اجمللد ط االقتصاد املايل(. 2011حممود عبد الرازق. )
 -2000(. دراسة تقييمية لسياسة االنعاش االقتصادي املطبقة يف اجلزائر يف الفرتة )2013وفليح. )نبيل ب

 .42-53(، 9)األكادميية للدراسات االجتماعية واالنسانية(. 2010

  املالحق:. 8
 درجات االبطاء لسلسليت الفروقات األوىل للوغاريتم النفقات واإليرادات العامة: 1 امللحق

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: DLD DLR  

Exogenous variables: C  

Sample: 1990 2017 

Included observations: 23 
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Lag 

LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  32.49908 NA*   0.000242*  -

2.652094* 

 -

2.553356* 

 -

2.627262* 

1  34.26618  3.073212  0.000294 -2.457929 -2.161713 -2.383431 

 Eviews 8.01  ت  من اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجا املصدر:
 درجات االبطاء لسلسليت لوغاريتم النفقات العامة واإليرادات العامة. :2امللحق 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LD LR  

Exogenous variables: C  

Sample: 1990 2017  

Included observations: 23 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -13.03051 NA   0.012668  1.307001  1.405740  1.331834 

1  39.53521   91.41866*   0.000186*  -

2.916106* 

 -

2.619890* 

 -

2.841608* 

2  41.37612  2.881419  0.000227 -2.728358 -2.234665 -2.604196 

 Eviews 8.01  ت  من اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجا املصدر:
 .: اختبار جوهانسون للتكامل املشرتك3امللحق 

Sample (adjusted): 1992 2017 

Included observations: 26 after adjustments 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: LD LR  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

Hypothesized   Trace 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.359666  16.68837  15.49471  0.0329 

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 Eviews 8.01  ت  من اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجا املصدر:
 VECMنتائج اختبار منوذج تصحيح اخلطأ  :4امللحق 

Vector Error Correction Estimates     

 Sample (adjusted): 1992 2017 

 Included observations: 26 after adjustments 
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 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1   

LR(-1)  1.000000   

LD(-1) -0.838947   

   (0.04604)   

  [-18.2226]   

C -2.067110   

Error Correction: D(LR) D(LD) 

CointEq1 -0.515861  0.033346 

   (0.16407)  (0.21767) 

  [-3.14420] [ 0.15320] 

 Eviews 8.01  ت  من اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجا املصدر:
 . )الوحدة مليون دج(2017-1990حجم اإليرادات والنفقات العامة يف اجلزائر للفرتة  :5امللحق 

 1996* 1995* 1994* 1993* 1992* 1991* 1990* السنة

 786600 578140 398350 300687 302664 244200 147300 اإليرادات

 724609 759617 566329 476627 420131 212100 136500 النفقات

 2003 2002 2001 2000 1999* 1998* 1997* السنة

 1525551 1576684 1389737 1124924 874888 708384 878778 اإليرادات

 1690175 1550646 1321028 1178122 961682 875739 845196 النفقات

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة

 3074644 3275362 2902448 1949050 1841925 1713992 1606397 اإليرادات

 4466940 4246334 4191051 3108569 2453014 2052037 1891769 النفقات

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

 6047885 5011581 4552542 3927748 3895315 3804030 3489810 اإليرادات

 7282630 7297494 7656331 6995769 6024131 7058173 5853569 النفقات

 www.dgpp-mf.gov.dz اجلزائر( -موقع املديرية العامة للتخطيط والسياسة )وزارة املالية  - املصدر:

consulté le (19/01/2019)  

 عرب    .211، فصل املالية العامة. ص2011-1962)*( الديوان الوطين لإلحصاء، احلوصلة اإلحصائية    -          
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 ، جنيب املباشر واالستدامة البيئيةحتليل عالقة االرتباط بني االستثمار األ
 دراسة حالة االقتصاد الربازيلي 

Analysis of correlation relationship between FDI and environmental 

sustainability –Case study of the Brazilian economy- 
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 : ملخص
استهدفت الدراسة حتديد معامل العالقة الرابطة بني االستثمار األجنيب املباشر ومستوايت االستدامة 

تحديد مستوايت بالبيئية يف الربازيل معربا عنها ابنبعااثت الغازات املسببة لالحتباس احلراري. ومت ذلك 
 هذه االسباب من بنيف .الربازيليةة مشاكل البيئاالسباب االقتصادية وراء  واختبار ؛االستدامة البيئية يف الربازيل

القدرات االقتصادية الستغالل املوارد املتاحة، وكذا تدفقات االستثمار األجنيب املباشر كونه ميثل نسبة معتربة 
 .التدفقات العاملية ومن الناتج احمللي االمجايل

لوثة املنيب املباشر الوارد إىل الربازيل العديد من القطاعات جأظهر التوزيع القطاعي لالستثمار األ
ىل هذه إوعالية االصدار للغازات املسببة لالحتباس احلراري؛ ويف ظل حجم التدفقات الواردة اىل الربازيل و 

 لالستدامة البيئية.وحقيقيا فتعترب هذه التدفقات هتديدا مباشرا  ،القطاعات
 .انبعااثت غازات االحتباس احلرارياالستثمار األجنيب املباشر، االستدامة البيئية،  :يةكلمات مفتاح

 .JEL: Q51، F21 اتتصنيف

Abstract:  

The study aimed to identify the relationship between FDI and 

environmental sustainability levels in Brazil, expressed in greenhouse gas 

(GHG) emissions. This was done by identifying the levels of Environmental 

Sustainability in Brazil; and examining the economic causes behind 
__________________________________________ 
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Brazilian environmental problems. Among these reasons there is the 

economic capacity to exploit available resources, as well as FDI flows, which 

present a significant proportion of global flows and GDP. 

The sectoral distribution of inward FDI to Brazil showed many 

polluting and high-emission sectors; and in light of the volume of inflows 

into Brazil and these polluting sectors, these flows are real and direct threat 

to environmental sustainability. 

Keywords: FDI, Environmental Sustainability, GHG Emissions. 

Jel Classification Codes: F21, Q51. 

 مقدمة .1
دولة مضيفة( على الكثري من نقاط التأثري والتأثر فيما يشكل -جنيب مباشرأتنطوي الثنائية )استثمار 

تتناوب هذه االاثر بني االجيابية و اقتصادايت الدول املضيفة. إىل  الواردةمظاهر أنشطة املشاريع االستثمارية 
 ؛املرغوبة على غرار حتقيق أثر ملموس يشمل املؤشرات االقتصادية الكلية كمرتجم للنمو االقتصادي املوجب

ويف  اجلوانب االجتماعية على غرار التشغيل ورفع املستوى املعيشي من جهة؛ من جهة أخرى،إىل  ويتعداه
وما  ،حتقيق التوازن بني اخلطط التنموية املرسومةإىل  ظل ضوابط التنمية املستدامة، تسعى الدول املضيفة

من املظاهر السلبية اليت قد  وضرورة محاية االستدامة البيئية ،تتطلبه من تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة
 تنجم عن هذه التدفقات. 

الضوء على واحد من أهم االقتصادايت يف العامل أال وهو  تتضح هذه الرؤية أكثر عند تسليط
االقتصاد الربازيلي، مبا يتمتع به من امكاانت طبيعية واقتصادية ودميغرافية؛ وكذا قدرة على استقطاب حجم 

املباشر.  األجنيب استقطااب لالستثمار تة املباشرة كونه واحدة من أكثر الوجهااألجنبي معترب من االستثمارات
 لى هذا االساس تتبلور اشكالية هذا البحث فيما يلي:وع

 ؟يف الربازيلما مدى أتثري االستثمار األجنيب املباشر على االستدامة البيئية 
 فرضية البحث 1.1

الربازيل، ومستوى التشغيل الذي وصل اليه االقتصاد إىل  نظرا حلجم التدفقات االستثمارية الواردة
املباشر ألثر سليب على االستدامة  األجنيب اختبار فرضية ممارسة االستثمارإىل  البحث اهدف هذيالربازيلي، 
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 البيئية يف الربازيل؟ 
 أهداف البحث 2.1

الربازيل على إىل  تسليط الضوء على أاثر االنشطة االستثمارية للتدفقات الواردةإىل  يهدف البحث
 ية إن وجدت. االستدامة البيئية فيها خاصة السلبية منها وكذا االجياب

 منهجية البحث 3.1
سيعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي، من خالل االعتماد على ما توفره اهليئات الدولية 
من أدبيات واحصائيات حول االقتصاد الربازيلي؛ ومن مثة حتليلها وحماولة استنباط النمط واالحكام اليت 

 تسري العالقة بني متغريي البحث. 
 االستدامة البيئية يف الربازيلواقع  .2

 مؤشرات االستدامة البيئية 1.2
محاية املوارد الطبيعية لضمان محاية إىل  على أهنا "أسلوب تنمية يقود حتما االستدامة البيئيةتعرف 

تدهورها بشكل حمسوس عن طريق التلوث، إىل  البشر كاملاء واهلواء واألرض والتنوع البيولوجي، حبيث ال يقود
الكربون، والقضاء على طبقة األوزون، والقضاء على املساكن الطبيعية اليت تسمح بضمان أكسيد  وتراكم اثين

)العايب،  التنوع البيولوجي؛ ويكون ذلك عن طريق حماربة التلوث والتقليل من استهالك ومحاية املوارد املتجددة
 ".(38صفحة  ،2011

االنسانية السليمة بيئيا كفيلة ابحملافظة على املوارد الطبيعية  يؤكد التعريف على أن املمارسات واالنشطة
الكربون، أكسيد  من جهة، وخفض معدالت التدهور البيئي من خالل تقليل التلوث ومعدالت انبعاث اثين

 وهتديد التنوع البيولوجي وسالمة طبقة االوزون. 
كفالة االستدامة إىل   والذي يسعى، ة االمنائيةنصت الفقرة )و( من اهلدف السابع ألهداف االلفي

البيئية، على ضرورة "دعم تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية للجمع بني زايدة استخدام مصادر الطاقة 
املنخفضة االنبعااثت وزايدة كفاءة استخدام الطاقة وزايدة االعتماد على  تاجلديدة واملتجددة والتكنولوجيا

ستدام ة، مبا يف ذلك تكنولوجيات الوقود االحفوري االكثر نظافة واالستخدام املالتكنولوجيات املطورة للطاق
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 ".(34-33 الصفحات ،2010)األمم املتحدة، ملوارد الطاقة التقليدية 
اط وطرق منأغري حمسوم ألن كل هيئة تعتمد أمر رغم كل ما سبق، يبقى قياس االستدامة البيئية 

البيئة مؤشرا لقياس االستدامة البيئية هي:  14فالبنك الدويل مثال يعتمد على ومؤشرات ومعايري خمتلفة. 
، إزالة الغاابت والتنوع البيولوجي، اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية، املدخالت الزراعية ،الريفية واستخدام األراضي

والكفاءة  التبعية الطاقوية مصادره والوصول اليه،إنتاج الكهرابء و ، إنتاج الطاقة واستخدامها، املياه العذبة
الكربون أكسيد  انبعااثت اثين، انبعااثت غازات االحتباس احلراري ، واقعالكربونأكسيد  وانبعااثت اثين
 مسامهة املوارد، الطاقة املستدامة للجميع ،تحضر، الالتعرض لألثر واملرونةو التقلبات املناخية ، حسب القطاع

بينما ترى االونكتاد أن على الشركات  .(World Bank, 2016, p 95)  اإلمجايلالطبيعية يف الناتج احمللي 
الطاقة، املياه، : ال سيما ية املستدامة ضمن ابالغها البيئيااللتزام بعدة مؤشرات متعلقة أبهداف التنم

 .(14صفحة  ،2016، األونكتاد) النفاايت، الغازات الدفيئة، واالنبعااثت
قياس االستدامة البيئية من خالل قياس انبعااثت  البحثحاول يوعمال مببدأ امللوث يدفع س ،مما سبق

حىت تكون النتائج أكثر دقة ويف اطار اجملال املنهجي  ،الغازات املسببة لالحتباس احلراري على وجه التحديد
مظهر  ا؛ وميكن اعتبارهاملقرتح للبحث؛ وكون االنبعااثت تغطي عدد معترب من مؤشرات االستدامة البيئية

حيث أن حتديد املسؤوليات عن حجم . الربازيلإىل  ة الواردةاألجنبي نشطة االستثماراتأساسي يرتجم نتائج أ
 .إجابة للسؤال الرئيسي للبحثاالنبعااثت واملصادر رمبا ينطوي على 

 الوضع البيئي يف الربازيل 2.2
اليت تتمتع هبا الربازيل فإن ذلك جيعلها تعاين من نظرا للخصائص اجلغرافية وااليكولوجية املعقدة 
، (2019)ويكيبيداي،  مليون كيلومرت مربع( 8.5) العديد من املشاكل البيئية. فاملساحة الشاسعة للربازيل

يف مرمى التهديدات البيئية. وميكن تلخيص  مما جيعلها ؛توفر بيئة طبيعية متنوعة ونظم ايكولوجية ال حصر هلا
، ابالنقراضاملهددة  ، االمطار احلمضية، االصنافإزالة الغاابتاملشاكل البيئية اليت تعاين منها الربازيل يف: 

جتارة  على هذه املشاكل:. ويضيف موقع اندكس موندي (Meyer, 2010)تلوث اهلواء، تراكم النفاايت 
غري املالئمة نشطة األتدهور األراضي وتلوث املياه الناجم عن  ،املاء تلوث، ةغري مشروعة للحياة الربي
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 .(Index Mundi, 2018)  لنفطاملفرط ل تسرب، والتدهور األراضي الرطبة للمناجم،
بتحليل املشاكل البيئية اليت تعاين منها الربازيل يظهر جليا أن االستدامة البيئية مهددة بشكل مباشر 

 وأن استبعاد االنشطة االقتصادية ليس خيارا مطروحا ورمبا متثل السبب األول يف هذه املشاكل. 
 واقع االنبعااثت يف الربازيل 3.2

اثر االنشطة البشرية على البيئة أصوى كونه يرصد مهية قأينطوي حتديد مستوى االنبعااثت على 
 القطاعات املسؤولة عن االنبعااثت.و مستوايت االستدامة البيئية حتديد  هبدف ،منها وخاصة االقتصادية

 االنبعااثت املسببة لالحتباس احلراري يف الربازيل :1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .Climate transparency, 2018, p 03عداد الباحث ابالعتماد على: إمن : املصدر

استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي انبعااثت استبعاد  أوالينبغي حىت يكون التحليل واقعي 
وال ميكن ادراجها بصفة مؤثرة يف  ،ألن هذه االخرية ال تعرب عن نشاط اقتصادي (LULUCF) واحلراجة
 2015و 1990االنبعااثت الصادرة عن بقية القطاعات يظهر جليا أن الفرتة بني سنيت  حتليلعند و  التحليل.

الزايدة يف إىل  يف معدل االنبعااثت الكلية؛ وهذا راجع %81نسبة إىل  قد شهدت زايدة معتربة وصلت
 انبعااثت قطاعات الزراعة والطاقة.
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 احلراري يف الربازيلالتحليل القطاعي لالنبعااثت املسببة لالحتباس  :2الشكل 
 (الكربون مكافئأكسيد  جيغا غرام من اثين)

 
 
 
 
 
 

 عداد الباحث ابالعتماد على: إمن : املصدر
Luan Santos, Rafael Garaffa, André F. P. Lucena, Alexandre Szklo, 2018, p 08. 

مجايل انبعااثت الغازات املسببة لالحتباس احلراري النامجة عن إكان ،  1990أنه يف عام  جدير ابلذكر
نبعااثت )مبا يف ذلك احرتاق الوقود والعمليات الصناعية(، يف االمن إمجايل % 8.5 يبلغالقطاع الصناعي 

واملاشية الطاقة إىل  إضافةتعكس الزايدة يف انبعااثت الصناعة ؛ ل2010يف عام % 22.6إىل  ارتفعت حني
 .2014و 1990بني  االقتصاد الربازيلي )أتثري النشاط( طوال الفرتةمنو 

 يف الربازيللقطاع الصناعة  املسببة لالحتباس احلراريتطور االنبعااثت  :3الشكل 
 (الكربون مكافئأكسيد  جيغا غرام من اثين)

 
 
 
 
 
 

 عداد الباحث ابالعتماد على:إمن : املصدر
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Luan Santos, Rafael Garaffa, André F. P. Lucena, Alexandre Szklo, 2018, p 09. 
الصناعية حسب املنشأ )الطاقة أو العملية(  املسببة لالحتباس احلرارينبعااثت االإمجايل الشكل يعرض 

 2005ايل االنبعااثت من يف إمج %11كانت هناك زايدة بنسبة حيث  . 2014و 2010و 2005 سنوات
يف  .العملية الصناعيةانبعااثت من  %9و ،انبعااثت الوقود )الطاقة(انمجة عن  %14، منها 2010إىل 

الغازات يف إمجايل انبعااثت  %21 بنسبة عن زايدة تكشف 2005و 2014حني أن املقارنة بني عامي 
 من انبعااثت العملية %19والطاقة انجم عن نبعااثت االمن  %24املسببة لالحتباس احلراري؛ حيث أن 

ال سيما  الفرتة،اً هلذا التطور، هناك اخنفاض يف االنبعااثت من قطاع املواد الكيميائية طوال وخالف الصناعية.
 الصناعية. عملياتاليف انبعااثت 

أفقيا، يظهر الشكل أن قطاعات احلديد والصلب، الفلزات غري املعدنية والكيمياء هي القطاعات 
تليها قطاعات املعادن غري احلديدية وصناعة الورق؛  االكثر انتاجا لالنبعااثت املسببة لالحتباس احلراري،

ما سبق حول تورط قطاعات الطاقة، الزراعة )املاشية(، معاجلة النفاايت وخاصة إىل  لتضاف هذه النتائج
يشكل أرضية ما  يف انتاج االنبعااثت؛ (LULUCF) استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

الربازيل من خالل التحليل القطاعي هلذه التدفقات إىل  تدامة التدفقات الواردةانطالق ملناقشة مدى اس
 وحتديد القطاعات امللوثة من القطاعات االقل تلويثا. 

 . املسؤولية البيئية ألداء االقتصاد الربازيلي3
االستدامة البيئية يف الربازيل. ولعل من  مستوايت تفسرميكن استقصاء العديد من االسباب اليت قد 

 قطاعاته ومكوانته.  لداء االقتصاد الربازيلي جبأأهم هذه االسباب التطور اهلائل الذي شهده 
 تطور الناتج احمللي اخلام 1.3

 االمجايل ومعظم مكوانته احملليمر االقتصاد الربازيلي مبراحل تطور ذهبية شهدت تطور الناتج 
 .ية بداية من االلفية اجلديدةمبعدالت اجياب



 

 بيوض حممد العيد
 

561 

 )مليار دوالر(الناتج احمللي االمجايل للربازيل  :4الشكل 

 
 
 
 

Source : Trading Economics, 2019, disponible sur le lien suivant: 

 https://tradingeconomics.com/brazil/gdp (consulté le 18/02/2019) 
يظهر الشكل أن أداء االقتصاد الربازيلي بداية من االلفية اجلديدة مل يكن جيدا مبا يكفي لتحقيق 

. لكن السنوات مليار دوالر 507.962 يبلغو  2002أدىن مستوايته سنة إىل  معدالت منو مقبولة ليصل
أعلى مستوايته وحمققا إىل  2011لناتج احمللي االمجايل للربازيل أين وصل سنة لمستمرا  منواشهدت  املوالية

 .(World Bank, 2013, p 01)العامل كسادس أكرب اقتصاد يف   ؛ ليصنفمليار دوالر 2616
جند أن االقتصاد الربازيلي يف الفرتة  ،واليت أعقبتها 2008لكن ابملقارنة بني الفرتة اليت سبقت سنة 

مرحلة االستغالل االقصى للموارد املتاحة وخنص ابلذكر هنا املوارد إىل  ، وصل2008اليت اعقبت سنة 
 الطبيعية اليت تشكل البيئة الطبيعية للربازيل.

 التحليل القطاعي لتطور الناتج احمللي االمجايل 2.3
على ابراز مدى مسامهة القطاعات  احمللي االمجايلالناتج التحليل القطاعي لتطور ينطوي استعراض 

 للربازيل. احمللي االمجايلذات الصلة املباشرة ابلبيئة واالستدامة البيئية يف الناتج 
 )نسب مئوية(نسب املسامهة القطاعية يف الناتج احمللي االمجايل للربازيل  :5الشكل 

 
 
 
 
 

https://tradingeconomics.com/brazil/gdp
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 من اعداد الباحث ابالعتماد على: : املصدر
UNCTAD, 2009, p 439. 

UNCTAD, 2011, p 431. 

UNCTAD, 2015, p 361. 

IBGE, 2007, p 01.  

APEX-BRASIL, 2018, p 35. 

APEX-BRASIL, 2017, p 26. 

APEX-BRASIL, 2014, p 26. 

- Nation Master, 2019, disponible sur le lien suivant: 

https://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Brazil/Economy/GDP/Composition-

by-sector#2012 (consulté le 19/02/2019) 

مزامحا نسب مسامهة قطاعي من الناتج احمللي اإلمجايل الربازيلي  %70ميثل قطاع اخلدمات أكثر من 
العاملة النشطة. يف السنوات األخرية، شرعت البالد  ةقو ال من %65أكثر من به ويعمل  الصناعة والفالحة؛

 يف إنتاج خدمات ذات قيمة مضافة عالية، ال سيما يف جماالت الطريان واالتصاالت السلكية والالسلكية
(Nordea, 2019)، الطاقة، البنوك، التجارة، واالعالم االيل (Study Country, 2019)  . كما أنه املمول
 (.(Bajpai, 2015، املاليةمن التعدين والفضاء خبالف اخلدمات يف قطاعات للمشاريع الضخمة 

، مبيعات كما يستمد قطاع اخلدمات قوته من قطاعاته الفرعية على شاكلة: الضيافة، اخلدمات املالية
 ؛تعترب السفر والسياحة مكوانت أساسية لقطاع اخلدمات يف الربازيلو  واخلدمات الشخصية واملهنية. ،التجزئة
، 2014 يف عام %03.5 بلغت نسبة مسامهة السفر والسياحة املباشرة يف الناتج احمللي اإلمجايل حوايلحيث 

ومن املتوقع أن يرتفع هذا الرقم يف السنوات القادمة. توليد اإليرادات من قبل الفنادق ووكالء السفر وشركات 
 .(Bajpai, 2015 ) الطريان واملطاعم وغريها من األنشطة املدعومة بشكل مباشر

هي أكرب منتج للنب وقصب السكر فتتمتع الربازيل مبوارد طبيعية وفرية واقتصاد متنوع نسبًيا. فالحيا، 
تستقطب الربازيل العديد من الشركات متعددة والربتقال يف العامل، وتعد واحدة من أكرب منتجي الصواي. 

ت احليواانحلوم اقتصاد من حيث جتارة  أكرب ازيلوالرب . اجلنسيات يف الصناعات الغذائية والوقود احليوي
، %50إىل  تصلبنسب ضئيلة نسبيا يف الناتج احمللي اإلمجايل اال هم الزراعة اتسال  الداجنة. يف املقابل،

وأكرب الغاابت املطرية يف  مساحة الربازيل مع الغاابت اليت تغطي نصفو من الصادرات.  %40ولكنها متثل 
 .(Study Country ،2019) العامل، الربازيل هي رابع أكرب مصدر للخشب يف العامل
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واحدة من أكرب الدول املصدرة للمنتجات الزراعية يف إىل  لألغذية اتمالربازيل من مستورد  تحتول
ورغم ضالة هذه النسبة ، االمجايلالناتج احمللي من  %5.6 سامهت الزراعة بنسبة، 2014ففي سنة العامل. 

يدعم القطاع حيث  ،لكن أمهية هذا القطاع تفوق بكثري ما تشري إليه اإلحصائياتمقارنة ببقية القطاعات 
من الناتج احمللي  %23 من خالل املسامهة حبوايلالزراعي قطاع الصناعات الزراعية الذي يشهد منواً سريعاً، 

ساعدت عدة عوامل يف زايدة وتنويع اإلنتاج والصادرات من قطاعي  وقد من صادراته. %44و، اإلمجايل
التكنولوجيا احلديثة والبحوث الزراعية، والسياسات  :الزراعة واألعمال التجارية الزراعية. على سبيل املثال

 لزراعة. ل املمولةاحلكومية 
هو اثين أكرب مصدر للحديد  البلد حيث أن استفادت الربازيل كثريا من ثروهتا املعدنية اخلام صناعيا،

ساهم قطاع الصناعة وي .(Study Country, 2019)يف العامل وأحد املنتجني الرئيسيني لألملنيوم والفحم 
مما يؤكد االمهية  ،على مدى فرتة الدراسة %20إىل  يف تطور الناتج احمللي االمجايل الربازيلي بنسب اثبتة تصل

االقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى زايدة احلاجة ملصادر متوين هذا النمو النسبية هلذا القطاع يف دعم 
النمو من خالل املزيد من استغالل املوارد الطبيعية. مع االخذ بعني االعتبار أن القطاع الصناعي يرتكز 

 منها:  ةساسا على قطاعات فرعية حمركأ
مسامهة القطاع يف الربازيل اثين منتج لألغذية بعد الوالايت املتحدة، حيث بلغت الصناعات الغذائية:  -

تقريبا من املساحة االمجالية للبالد  %60تستخدم ، و (Picanço, 2018) %23الناتج احمللي االمجايل 
 .(Santos, 2018) 2017مليار دوالر سنة  175.5 لتصدير منتجات غذائية بقيمةللزراعة 

من الناتج احمللي  %22يساهم القطاع مبا نسبته  مليوين سيارة سنواي،إىل  إبنتاج يصل السيارات:صناعة  -
ة املباشرة كوهنا األجنبي ، وتعول عليه احلوكمة الربازيلية يف جذب االستثمارات(Santos ،2018) االمجايل

 "؛Route 2030تعد سابع أكرب سوق للسيارات يف العامل وخاصة بعد اطالق خمطط "
تصنف الربازيل كسابع دولة من حيث تركز املوارد  الطاقات املتجددة واحللول الطاقوية املستدامة: -

جيعل قطاع الطاقات املتجددة مصدرا مهما لتوليد الناتج ما تعدد مصادر توليد الطاقة، إىل  ضافةإالطبيعية، 
نظومي حنو تبين هنج االستدامة البيئية وتطوير مداخيل الدولة. من جهة أخرى، يدعم هذا القطاع التوجه امل
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 من خالل تطوير بدائل نظيفة عوضا عن الغاز والبرتول والفحم لتوليد الطاقة.
إىل  2007مليون مرت مكعب سنة  11.5ارتفع انتاج الربازيل من الغاز الطبيعي من البرتول والغاز:  -

، بينما ارتفع انتاجها (International Energy Agency, 2018) 2016مليون مرت مكعب سنة  25.1
 2017سنة  برميل مليون 2.622 إىل 2006سنة مليون برميل يف اليوم  1.722اخلام من من البرتول 

(Ceic, 2019) . خالل  %2.247و  %1.155وترتاوح مسامهة قطاع البرتول يف الناتج احمللي االمجايل بني
بينما تنخفض  مليار دوالر. 49ما مقداره  2011. لتبلغ هذه املسامهة سنة 2014و  2007الفرتة بني 

 .(World Bank, 2018)مسامهة الغاز يف الناتج احمللي االمجايل لتقارب الصفر 
، والصناعات الكيماوية، واالدويةاآلالت الكهرابئية، والدهاانت، والصابون، كما تنتج الربازيل 
  .(Luciano, et al, 2019) ملنسوجات واملالبس واألحذيةوا، والطائرات، والصلب، والورق

من خالل ما سبق، مت رسم مالمح االقتصاد الربازيلي الذي يرتكز على قطاع اخلدمات بصفة أساسية 
يف انجته احمللي االمجايل، يليه قطاع الصناعة مبحركاته العديدة، بينما تنخفض مسامهة قطاع الفالحة يف الناتج 

 مجايل رغم مسامهته الكبرية يف قطاع الصناعات الغذائية ودعم الصادرات.احمللي اال
مرحلة التشغيل الكامل من خالل الضغط على  بلوغكما يتضح جليا أن االقتصاد الربازيلي حياول   

خرى خيلف حتقيق هذا أاملوارد املتاحة من جهة كون الربازيل دولة غنية ابملوارد الطبيعية خاصة. من جهة 
ج عواقب وخيمة على البيئة ال سيما فيما خيص االستدامة البيئية جمسدة يف االنبعااثت. ويبقى الكشف النات

املباشر يف مستوى التشغيل الذي وصل اليه االقتصاد الربازيلي حمددا  األجنيب عن مدى مسامهة االستثمار
 البيئية. ة ومستوايت االستدامةاألجنبي ملالمح العالقة بني التدفقات االستثمارية

  الربازيلإىل  املباشر األجنيب . واقع تدفقات االستثمار4
 املباشر الوارد األجنيب تدفقات االستثمار 1.4

ضمن التدفقات االقتصاد  االربازيل وزن هذإىل  املباشر الوارد األجنيب يربز استعراض تدفقات االستثمار
 االمم املتحدة للتجارة والتنمية.، وهو ما تؤيده االحصائيات اليت ترصدها جلنة العاملية
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 )مليون دوالر(الربازيل إىل  املباشر الوارد األجنيب تدفقات االستثمار :6الشكل 
 
 
 
 
 

Source: UNCTAD, 2019, disponible sur le lien suivant: 

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (consulté le 16/02/2019) 

 2007الربازيل يف الفرتة املمتدة بني سنيت إىل  يبني الشكل السابق حجم التدفقات االستثمارية الواردة
، حيث املباشر األجنيب حبصة معتربة من تدفقات االستثمار ةيظهر الشكل ظفر هذه الوجهو . 2017و

. وحققت الربازيل املشاهبةحصص معتربة مقارنة جبملة الدول النامية ذات االقتصادايت الربازيل  استقطبت
 2016املباشر من املرتبة السابعة سنة  األجنيب تقدما ملحوظا يف ترتيب أكثر الوجهات استقطااب لالستثمار

 .(UNCTAD, 2018,p 04) 2017املرتبة الرابعة سنة إىل 
ومفضلة، سيتم االمام، وبغية أتكيد االمهية النسبية لالقتصاد الربازيلي كوجهة مضيفة إىل  يف خطوة

الربازيل كنسب من امجايل التدفقات العاملية خالل إىل  املباشر الوارد األجنيب استعراض تدفقات االستثمار
 .2017و 2007فرتة املمتدة بني سنيت ال

  )نسب مئوية(التدفقات العاملية إىل  الربازيل كنسبةإىل  املباشر الوارد األجنيب تدفقات االستثمار :7الشكل 
 
 
 
 
 

Source: UNCTAD, 2019, disponible sur le lien suivant: 

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (consulté le 16/02/2019) 
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ن متارس االثر اجللي أ مبا ميكنها ،عامليةالالربازيل نسب مهمة من التدفقات إىل  التدفقات الواردةمتثل 
مجايل إمن  %06نسبته  ما 2011و 2010 يتفالربازيل استقطبت سن الدراسة. داخل االقتصاد حمل

إثبات مدى االقتصاد الربازيلي يف ستقطبها يتكمن أمهية استعراض حجم التدفقات اليت و التدفقات العاملية. 
ة. وهذا بكونه ميثل متغريا هذه الدول املباشر داخل اقتصاد األجنيب ميكن أن ميارسه االستثمارالذي التأثري 

مؤشر نسبة التدفقات  وهو ما يؤيدهاقتصاداي مهما وذي أتثري على التوازانت واملؤشرات االقتصادية احمللية. 
 الناتج الداخلي اخلام.إىل  االستثمارية الواردة
 الناتج احمللي االمجايل إىل  الربازيل كنسبةإىل  املباشر الوارد األجنيب تدفقات االستثمار :8الشكل 

 
 
 
 
 
 

 

 

Source: UNCTAD, 2019, disponible sur le lien suivant: 

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (consulté le 

16/02/2019) 

، فالربازيل تعتمد بنسب مقبولة جدا لشكل مع مت التوصل اليه من نتائجتتوافق النسب اليت يظهرها ا
 املباشر للمسامهة يف الناتج احمللي االمجايل.  األجنيب على االستثمار( %3)تصل يف املتوسط إىل 

  الربازيلإىل  التحليل القطاعي لالستثمارات الواردة 2.4
املباشر لالستدامة  األجنيب هبدف استقصاء أوىل الرباهني اليت تدعم أو تدحض فرضية دعم االستثمار

مث احلكم على مدى استدامة هذا  اىل الربازيلالتوزيع القطاعي لالستثمارات الواردة إىل  البيئية وجب التطرق
 التوزيع من خالل استهداف قطاعات مستدامة بيئيا من عدمه.
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 دوالر( )مليونالربازيل إىل  ة املباشرة الواردةاألجنبي التوزيع القطاعي لالستثمارات :9الشكل 

 
من اعداد الباحث ابالعتماد على: : املصدر  

Banco Central do Brasil, 2019, disponible sur le lien suivant: 

https://www.bcb.gov.br/ingles/economic/SeriehistFluxoInvDir_i.asp (consulté le 

17/02/2019) 

الربازيل خصوصا بعد إىل  االستثمارية الواردةقطاع اخلدمات على نسبة معتربة من التدفقات يستحوذ 
مجايل إمن  %60حدود  إىل 2017و 2014. لتصل نسبة التدفقات الواردة اليه سنيت 2010سنة 

من الناتج  %70التفسري ولو جزئيا ملسامهة قطاع اخلدمات مبا يفوق إىل  التدفقات الواردة، وهو ما يقود
األمهية النسبية للقطاع االويل  ، تتناقص2010وبداية من سنة  رىاحمللي االمجايل الربازيلي. من جهة أخ

قطاع اخلدمات وقطاع الصناعة بدرجة أقل؛ والذي  لصاحل 2017و 2014سنيت  %10حدود إىل  لتصل
 . 2017و  2010الربازيل يف الفرتة بني إىل  من التدفقات الواردة %40و  %30استقطب بني 

بيئيا، ال ميكن احلكم على مدى استدامة هذه التدفقات والتوزيع الذي حيكمها ألهنا تتوزع بطريقة 
طبيعية، أين جيتاح التوزيع قطاع اخلدمات الذي ينظر اليه أنه أكثر استدامة من بقية القطاعات رغم ضمه 

أبس هبا يف هذه التدفقات  . ويشارك قطاع الصناعة بنسب اليعترب قطاع ملوثلقطاع الكهرابء والغاز الذي 
لتزيد من احتماالت أتثريه السليب على البيئة ملا ينطوي عليه من انبعااثت وخملفات العمليات التحويلية. 
وحيل يف املرتبة االقل أتثريا القطاع األويل والذي شهد اخنفاضا حمسوسا يف التدفقات الواردة اليه بني سنيت 

ل مدى قدرته على ممارسة أاثر قد تؤثر على البيئة. هذا كله يستلزم طارحا التساؤالت حو  ،2017و 2011
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كل قطاع التعمق أكثر يف نوعية هذه التدفقات إىل   أنه للحكم على استدامة التدفقات االستثمارية الواردة
 ومدى صداقتها للبيئة مقابل تلويثها. هاواستعراض القطاعات الفرعية اليت استقطبت

 2017و 2011الربازيل سنيت إىل  القطاعات الفرعية من التدفقات االستثمارية الواردةحصص  :10الشكل 
 )مليون دوالر( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من اعداد الباحث ابالعتماد على: : املصدر
UNCTAD,2019, disponible sur le lien suivant: 

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (consulté le 23/02/2019) 
ألهنا شهدت طفرة التدفقات  2011. ومت اختيار سنة 2017و  2011يقارن الشكل بني سنيت 

مليار دوالر، ابلتزامن مع حتقيق الربازيل لناتج داخلي خام  6.13الربازيل واليت بلغت إىل  االستثمارية الواردة
 .آخر سنة معطيات متوفرة، 2017مليار دوالر. يف املقابل تشكل سنة  2616إىل  اترخيي وصل

ويل مشتمال على قطاعات ، توزيعا قطاعيا متباينا حيث حظي القطاع األ2017شهدت سنة 
الصناعة على  ت؛ بينما حظي%9.7على تدفقات بلغت نسبتها  احملاصيل والثروة احليوانية واستخراج املعادن

قطاع اخلدمات مستحوذا فيها الكهرابء والغاز على إىل  ذهبت ابقي التدفقاتو ؛ %30.9تدفقات بلغت 
 . (Export Entreprises, 2019) %7.0ايل التدفقات وقطاع النقل على إمجمن  %20.9 ةنسب
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ركات ، تاله قطاع احمل (%11.3)هيمنة قطاع استخراج الغاز والبرتول  ،2018بينما شهدت سنة 
 التجارة ابستثناء املركبات، (%7.5)، مث اخلدمات املالية (%9.7) الغيار عاملقطورات وقطو املركبات 

خدمات ، (%4.3) صناعة الورق، (%5.1) املنتجات الكيميائية، (%5.3) الكهرابء والغاز، (6.7%)
، (%3.5) املنتجات الغذائية، (%3.5) التخزين وأنشطة النقل املساعدة، (%4.1) تكنولوجيا املعلومات

 .(Export Entreprises ،2019) (%2.6) استخراج املعادن، (%3.2) أنشطة خدمة الدعم املنجمي
 

هي  ة املباشرةاألجنبيأكثر القطاعات الفرعية استقطااب للتدفقات االستثمارية  كنتيجة، يبدو أن
إىل  التعدين، اضافةالكهرابء والغاز،  ،صناعة الورق، املنتجات الكيميائيةالصناعة، مبا فيها  وىل:ابلدرجة األ

 والتجارة. بينما حتظى ابقي القطاعات ابلتصنيف الثاين. استخراج املعادناستخراج النفط والغاز، 
فيما سبق أن أكثر القطاعات اصدارا للغازات املسببة لالحتباس احلراري يف الربازيل  البحث توصل

 قطاعإىل  إضافةصناعة الورق؛  ،املعادن غري احلديديةالفلزات غري املعدنية والكيمياء،  احلديد والصلب،جند: 
 .(LULUCF) استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

املسببة لالحتباس  تمبطابقة النتائج املتحصل عليها من حتليل أكثر القطاعات اصدارا لالنبعااث
الفرعية الربازيل جند أن القطاعات إىل  ة املباشرة الواردةستثمارات األجنبيري والتحليل القطاعي لالاحلرا

ة املباشرة متثل هتديدا مباشرا على االستدامة البيئية يف ظل حجم التدفقات األجنبي املستقطبة لالستثمارات
خذ بعني االعتبار أن طبيعة القطاعات كل قطاع على حدى. خصوصا عند األإىل   الربازيل أوإىل  الواردة سواء

واستخراج البرتول والغاز واملعادن املستهدفة على غرار قطاعات كالكيمياء وصناعة الورق واحلديد والصلب 
هي صناعات استخراجية وحتويلية كثيفة استهالك الطاقة وخاصة املصادر الطاقوية غري املتجددة كالبرتول 

اظهر تقرير تغري املناخ  ،فعلى سبيل املثال من املوارد املائية واخلشب. والغاز، ومستهلكة لكميات واسعة
والذي حيصي السلع الصناعية كثيفة الطاقة أن الربازيل هي اثلث  ،الصادر عن جامعة كامربيدج 2014لسنة 

؛ %10إىل  وبنسبة منو سنوية وصلت ،مليون طن 375إىل  وصل إبنتاج ،2012منتج للحديد اخلام سنة 
 Ottmar, et al., 2014, p) %10ونسبة منو  ،مليون طن 70إىل  وصل إبنتاج لإلمسنتورابع منتج 

انبعااثت وفضالت صلبة وسائلة كيميائية وخطرة على صحة االنسان هذه الصناعات كما ختلف   .(748
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 مصنعة توردوملوثة للموارد املائية. دون إمهال أن خمرجات هذه القطاعات هي يف العادة منتجات نصف 
 قطاع الصناعة التحويلية مبختلف قطاعاته الفرعية لتشكل مصادر هتديد جديدة لالستدامة البيئية.إىل 

املباشر  األجنيب العديد من الدراسات التجريبية اليت تناولت العالقة بني االستثمار هذه النتائجويدعم 
حيث  ؛الكربونأكسيد  حلراري ممثلة خاصة يف اثينالربازيل وانبعااثت الغازات املسببة لالحتباس اإىل  الورد

املباشر وتدهور  األجنيب اثبتت دراسة جتريبية قام هبا يوانيس كوستاكيس واخرون حول العالقة بني االستثمار
الكربون نظرا ألن نسبة كبرية أكسيد  اثين تيف الربازيل أن هلذه التدفقات أثر سليب على كمية انبعااثالبيئة 

االنشطة التحويلية امللوثة مبا يف ذلك الصناعة؛ وما ساهم اكثر يف سلبية هذه إىل  التدفقات تذهبمن هذه 
 ,Kostakis, Lolos, & Sardianou, 2016) العالقة هو االفراط يف استعمال املصادر الطاقوية امللوثة

p 14)مينغ تساي حول -وشانغتيان ابو -. وهي نفس النتيجة اليت توصلت اليها الدراسة املعروفة هلسياو
ج املباشر، والنات األجنيب الكربون، استهالك الطاقة، االستثمارأكسيد  العالقة السببية بني انبعااثت اثين

الكربون ترتبط بعالقة قوية أكسيد  أن انبعااثت اثينإىل  ؛ حيث خصلتاحمللي االمجايل لدول الربيكس
تعلق االمر ابلدول النامية يف اختبار حقيقي لفرضية مالجئ  ة املباشرة خاصة إذااألجنبي بتدفقات االستثمار

 .(Pao & Tsai, 2011, p 692) التلوث 
 . اخلامتة5

ىل الربازيل ومستوايت إيف معامل العالقة اليت تربط بني التدفقات االستثمارية الواردة  البحث اخاض هذ
وقد جرى اختيار الربازيل لعدة اعتبارات . احلرارياالستدامة البيئية معربا عنها ابالنبعااثت املسببة لالحتباس 

القدرة االستيعابية لالقتصاد ضافة اىل إ؛ وتركيبته القطاعية وكذا حجم املوارد املستغلةمن بينها حجم االقتصاد 
املعترب، والذي يساعد على دراسة االاثر احملتملة على  االستثمارية جم التدفقاتالربازيلي معربا عنها حب

 نتائج نناقشها يف النقاط االتية: ةإىل عد البحث اوقد توصل هذ .االستدامة البيئية
املهددة  ، االمطار احلمضية، االصنافإزالة الغاابتص املشاكل البيئية اليت تعاين منها الربازيل يف: تتلخ -

نشطة األوتلوث املياه الناجم عن وخاصة الرطبة، تدهور األراضي راكم النفاايت، ، تلوث اهلواء، تابالنقراض
املشاكل البيئية يظهر جليا أن االستدامة البيئية هذه بتحليل . و لنفطاملفرط ل تسربال غري املالئمة للمناجم،



 

 بيوض حممد العيد
 

571 

 شطة االقتصادية ليس خيارا مطروحا؛وأن استبعاد االن ؛مهددة بشكل مباشر
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي عند استبعاد االنبعااثت املسببة لالحتباس احلراري الصادرة عن  -

، وحتليل االنبعااثت الصادرة عن بقية القطاعات يظهر جليا أن الفرتة بني سنيت (LULUCF) واحلراجة
 ؛يف معدل االنبعااثت الكلية %81قد شهدت زايدة معتربة وصلت إىل نسبة  2015و  1990

إىل أن القطاعات االقتصادية امللوثة يف الربازيل هي: قطاعات احلديد والصلب، الفلزات  البحثتوصل  -
غري املعدنية والكيمياء، املعادن غري احلديدية، صناعة الورق، الطاقة، الزراعة )املاشية(، معاجلة النفاايت 

 ؛(LULUCF) خدام األراضي واحلراجةاستخدام األراضي وتغيري استوخاصة 
جتاوز حاجز  اامجالي احملي اتعاظمت القوة االقتصادية لالقتصاد الربازيلي حمققا انجت ،2008بداية من سنة  -

حيث وصل  ز له مكانة دائمة ضمن قائمة أقوى عشرة اقتصادات يف العامل.جليح مليار دوالر، 1700
مليار دوالر حمتال  2616حمققا انتج حنلي امجايل قدر حبوايل  2011ىل قمة أداءه سنة إاالقتصاد الربازيلي 

االقتصاد الربازيلي يف الفرتة اليت املرتبة السادسة عامليا؛ وهو ما ميكن تفسريه من انحية االستدامة على أن 
هنا املوارد الطبيعية وصل إىل مرحلة االستغالل االقصى للموارد املتاحة وخنص ابلذكر  2008اعقبت سنة 

 عية للربازيل؛اليت تشكل البيئة الطبي
مالمح االقتصاد الربازيلي الذي يرتكز على قطاع الربازيلي االمجايل التوزيع القطاعي للناتج احمللي  يرسم -

ة اخلدمات بصفة أساسية يف انجته احمللي االمجايل، يليه قطاع الصناعة مبحركاته العديدة، بينما تنخفض مسامه
قطاع الفالحة يف الناتج احمللي االمجايل رغم مسامهته الكبرية يف قطاع الصناعات الغذائية ودعم الصادرات. 
كما يتضح جليا أن االقتصاد الربازيلي حياول أن يصل إىل مرحلة التشغيل الكامل من خالل الضغط على 

 .املوارد املتاحة كون الربازيل دولة غنية ابملوارد الطبيعية خاصة
تستقطب الربازيل تدفقات ضخمة من االستثمار األجنيب املباشر تصل نسبتها من التدفقات العاملية إىل  -

من هذه  %60من الناتج احمللي االمجايل. تذهب نسبة  %30وتشكل ما ال يقل عن  %60حوايل 
إىل قطاع احملاصيل، الثروة  %10إىل القطاع الصناعي، لتعود نسبة  %30التدفقات إىل قطاع اخلدمات، و

؛ ويظهر التحليل الفرعي للقطاعات املستقطبة للتدفقات االستثمارية أن هذه احليوانية واستخراج املعادن
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التعدين، الكهرابء والغاز،  صناعة الورق، املنتجات الكيميائيةالصناعة، مبا فيها التدفقات تذهب اىل قطاعات 
 ؛والتجارة استخراج املعادنإضافة إىل استخراج النفط والغاز، 

املسببة لالحتباس  تمبطابقة النتائج املتحصل عليها من حتليل أكثر القطاعات اصدارا لالنبعااث -
 احلراري والتحليل القطاعي لالستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل الربازيل جند أن القطاعات الفرعية

املستقطبة لالستثمارات األجنبية املباشرة متثل هتديدا مباشرا على االستدامة البيئية يف ظل حجم التدفقات 
الواردة سواء إىل الربازيل أو إىل كل قطاع على حدى. خصوصا عند األخذ بعني االعتبار أن طبيعة القطاعات 

والصلب واستخراج البرتول والغاز واملعادن املستهدفة على غرار قطاعات كالكيمياء وصناعة الورق واحلديد 
هي صناعات استخراجية وحتويلية كثيفة استهالك الطاقة وخاصة املصادر الطاقوية غري املتجددة كالبرتول 

كما ختلف هذه الصناعات انبعااثت وفضالت   .والغاز، ومستهلكة لكميات واسعة من املوارد املائية واخلشب
على صحة االنسان وملوثة للموارد املائية. دون إمهال أن خمرجات هذه  صلبة وسائلة كيميائية وخطرة

القطاعات هي يف العادة منتجات نصف مصنعة تورد إىل قطاع الصناعة التحويلية مبختلف قطاعاته الفرعية 
 لتشكل مصادر هتديد جديدة لالستدامة البيئية.
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 : ملخص
مع الرتكيز على فرتة ما بعد  موضوع السياحة العاملية ومؤشراهتا األساسيةه الدراسة تناولنا يف هذ

ويف ظل التوجه العاملي املتزايد حنو رقمنة خدمات ، التطور التكنولوجي يف جمال املعلومات واإلتصاالت
يف جمال  والتطورمعرفة العالقة بني حركة السياحة يهدف هذا البحث إىل السياحة وتسويقها عرب األنرتنت، 

لعامل، ومن خالل هذه الدراسة مت الوصول إىل نتيجة مفادها أن هناك عرب ا املعلومات واإلتصاالت اتكنولوجي
 أتثري إجيايب للتحول الرقمي العاملي على حركة السياحة العاملية.

 ، أنرتنت.تنمية ، رقمنة،سياحة :يةكلمات مفتاح
 .JEL: Z3 اتتصنيف

Abstract:  

The research includes the theme of global tourism and its basic 

indicators with a focus on the period after the technological development in 

the field of information and communication, and  in light of the global trend 

toward digitization and marketing of tourism services via the internet, This 

research aims to know the relationship between the movement of tourism and 

development in the field of information and communications technology 

around the world. 

Keywords: Tourism, Digitization, development, internet. 

Jel Classification Codes: Z3. 
__________________________________________ 
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  :مقدمة .1
أصبحت السياحة يف العامل قطاعا إقتصاداي قائما حبد ذاته ويساهم جنبا إىل جنب مع القطاعات 

، ونظرا لتلك األمهية أصبحت خدمات السياحة األخرى وابلتكامل معها يف دعم النمو اإلقتصادي للدول
أكثر اهتمام من قبل احلكومات واملستثمرين جللب عدد أكرب من السياح من خالل تطوير خدمات السياحة 

التطور الذي  كالفندقة، اإلطعام، النقل،الرتفيه والعالج وغريها من اإلحتياجات األساسية للسائح، كما أن
علومات واإلتصاالت جعل عرض خدمات السياحة واستقباهلا من قبل املوجيا تكنولعرفه العامل يف جمال 

الزبون أسهل وأسرع، حيث سامهت تكنولوجيا املعلومات واإلتصال ويف مقدمتها شبكة األنرتنت يف حتفيز  
األفراد على السفر والسياحة بدون بذل جهد ووقت وتكاليف أكرب ، سواء خالل منح التأشرية، احلجز ، 

ع واإلطالع على األسعار  واملقارنة بينها وسهولة تقييم املنتج السياحي أينما كان، ومن اجلهة املقابلة الدف
ساهم التطور التكنولوجي يف جمال اإلتصال يف زايدة نطاق عرض املنتوج السياحي إىل كافة أحناء العامل 

ت كاملواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل وتسهيل عملية الرتويج له وتسويقه من خالل خدمات الرقمنة و األنرتن
 اإلجتماعي، وهذا من شأنه استقطاب عدد أكرب من السياح من كافة أحناء العامل. 

 ومن خالل ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التايل:
التحول الرقمي العاملي يف جمال املعلومات السياحة العاملية و هل هناك عالقة قوية بني منو 

 ؟واإلتصاالت
 التالية:ولإلجابة على اإلشكالية السابقة مت تناول البحث يف احملاور 

 العاملية السياحة دخل عناحملور األول: م
 التحول الرقمي العاملي يف ظل األنرتنتاحملور الثاين: 
 اختبار مدى عالقة التحول الرقمي يف ظل األنرتنت بنشاط السياحة عرب العامل :احملور الثالث

 :أمهية البحث
 يلي: يستمد البحث أمهيته مما

 جمال السياحة؛ واألنرتنت يفالتوجه الكبري الذي يشهده العامل يف توظيف خدمات الرقمنة  -
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اإلستخدام املتزايد خلدمات األنرتنت من قبل األشخاص، املؤسسات واحلكومات يف جمال  -
 السياحة؛

 .املسامهة الكبرية للسياحة يف مداخيل اإلقتصادايت العاملية -
 :بحثأهداف ال

الذي يشهده العامل يف جمال  والتطور التكنولوجيإبراز العالقة بني النشاط املتنامي للسياحة  -
 املعلومات واإلتصاالت؛

 حماولة تشخيص البيئة السياحية العاملية يف حماولة إلستقراء أاثرها املرتقبة على خمتلف دول العامل؛ -
ابلقطاع السياحي كأداة للتنمية اإلقتصادية من خالل عرض املؤشرات  حماولة ابراز مزااي اإلهتمام -

 اإلقتصادية اهلامة؛ 
حماولة إعطاء بياانت ومؤشرات ملسامهة القطاع السياحي يف حتسني الوضع اإلقتصادي لبعض  -

الدول، حىت تكون منوذجا ميداين وحقيقي ميكن اإلستفادة منه من قبل الدول األخرى وعلى رأسها 
 ئر.اجلزا

  العاملية: السياحة دخل عنم .2
  :مفهوم السياحة وأمهيتها اإلقتصادية 1.2

 السياحة: 1. 1. 2
 هناك عدة تعاريف عرب الزمن للسياحة من أمهها:

)مطر،  ميكن تعريف السياحة أبهنا: نشاط السفر هبدف الرتفيه، وتوفري اخلدمات املتعلقة هبذا النشاط -
2014). 

وتعرف أيضا أبهنا: أنشطة األشخاص املسافرين من أمكنتهم يف أمكنة خارج أمكنة إقامتهم املعتادة ملدة  -
 .(2008)العاين،  ال تزيد عن سنة مستمرة، لقضاء إجازة أو لألعمال أو أغراض أخرى

األملاين فيعرفها أبهنا: ظاهرة من الظواهر العصر تنبثق من احلاجة املتزايدة للحصول على  أما جوير فرولر -
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الراحة واإلستجمام وتغيري اجلو واإلحساس جبمال الطبيعة وتذوقها والشعور ابلبهجة واملتعة من اإلقامة يف 
 (2014)كايف،  مناطق ذات طبيعة خاصة

مل النمساوي هريمان فون شولريون فقد عرف السياحة على أهنا: اإلصطالح الذي يطلق على كل أما العا -
العمليات املتداخلة وخصوصا العمليات اإلقتصادية املتعلقة بدخول األجانب وإقامتهم املؤقتة وإنتشارهم 

: جمموعة داخل حدود منطقة أو دولة معينة، أما جالكسمان السويسري فقد عرف السياحة على أهنا
العالقات املتبادلة اليت تنشأ بني الشخص الذي يتواجد بصفة مؤقتة وما بني األشخاص الذين يقيمون يف 

 .(2008)العزيز،  هذا املكان

( فرتى يف السياحة أهنا صناعة تعتمد على حركة O.E.C.Dأما منظمة  التعاون والتنمية اإلقتصادية) -
 .(2009)كايف، صناعة السياحة و األمن السياحي،  أكثر  من البضائع السكان

أما اجمللس اإلقتصادي و اإلجتماعي الفرنسي، فقد عرفها أبهنا فن تلبية وإشباع الرغبات الشديدة والتنوع  -
 .(2014)الرحيب،  اليت تدفع اإلنسان إىل التنقل خارج جماله اليومي...إخل

املفهوم التايل: تعين السياحة حركة األفراد  1968كما تبىن اإلحتاد الدويل ملنظمات السفر الرمسية عام  -
( ساعة وتقل 24واجلماعات خارج احلدود السياسية للدولة اليت يعيشون فيها لفرتة تزيد عن أربع وعشرون)

 .(2017، )سعد عن عام واحد
 يف والباقني املسافرين األفراد أنشطة على : تشتمل السياحة أن إىل العاملية منظمة السياحة و خلصت -

 أخرى وألغراض والعمال الفراغ وقت لقضاء كاملة سنة من ألكثر ليس بيئتهم االعتيادية خارج أماكن
((ILO), 2013). 

 2008السياحة  تعلقة إبحصاءاتلما الدولية التوصيات كما عرفت األمم املتحدة يف تقريرها بعنوان: -
 حمل خارج إىل أماكن األشخاص ابنتقال متعلقة واقتصادية وثقافية اجتماعية، ظاهرة أبن السياحة: متثل

 الزائر هبا يقوم اليت األنشطة تتضمن ال أو تتضمن املعتاد، وقد دافعهم هي املتعة وتكون املعتاد، إقامتهم
 وإذا للحياة، العادي روتينه يف عادة هبا يقوم اليت لتلك مماثلة أو عن تكون خمتلفة وقد معاملة سوقية،

 أفعال األنشطة هذه ومتثل مسافرا، الشخص يكون عندما ختتلف أو كثافتها تواترها فإن مماثلة، كانت
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)األمم املتحدة، إدارة الشؤون  مستهلكني بوصفهم خالهلا أو لرحلة يف التحضري األشخاص وسلوكيات
 .(2011االقتصادية واإلجتماعية، 

 األمهية اإلقتصادية للسياحة: .2.1.2
البلد وحتدث هذه  يف داخل هذا البلد السياحي يقوم بوظيفة استهالكية ينتج عنها زايدة يف السائح

(، إخل ...مشروابت هدااي تسلية،وقود، بضائع، شراب، طعام، إقامة،) االنتفاع ابخلدماتالزايدة عن طريق 
فاإلنفاق السياحي يشمل النفقات اإلستهالكية اليت ينفقها الزائر نظري رحلته وإقامته يف املقصد وتستبعد 

 (2014)كايف، السياحة البيئية املستدامة،  منها املشرتايت ألغراض جتارية، اإلستثمارات، العطااي والتربعات
، وتعترب صناعة السياحة من أكرب الصناعات يف العامل واليت تساهم يف دعم اإلقتصاد احمللي والعاملي، وتعود 

د األمهية اإلقتصادية للسياحة إىل ما جتذبه إىل البلد من عملة صعبة ورؤوس أموال ويف كثري  من البلدان تعتم
البنية األساسية لإلقتصاد احمللي على صناعة السياحة وتعترب هذه مبجاالهتا املختلفة أكرب صناعة يف العامل يف 
جمال تشغيل اليد العاملة والقضاء على البطالة وتسهم ابلتايل إىل تنمية اقتصادايت الدول، وتعترب السياحة 

)اخلضريي،  التجارة والصناعة والزراعة ...إخل سوق قابل للتوسع حبيث تشمل كافة الصناعات األخرى مثل
، وتزداد أمهية صناعة السياحة يف الدول النامية اليت هتدف إىل حتقيق فائض أو موازنة يف جمال ميزان (2005

املدفوعات وحتقيق فائض يف جمال العملة الصعبة، وحتقيق صناعة السياحة صادرات غري منظورة، والسياحة 
واليت ميكن (2008)العزيز،  وميكصناعة هلا أمهية خاصة تستمد من أتثريها على بنيان وأداء اإلقتصاد الق

 :(2014)الرحيب،  النظر إليها من خالل الشكل التايل
تساهم يف توفري العملة الصعبة للدولة، ألن التجارب القائمة تشري إىل ارتفاع النسبة اليت تشارك هبا  -

 العملة الصعبة؛ يف تكوين إيرادات الدول من

تساهم يف إنشاء مناصب عمل جديدة، وتوفري العديد من الفرص الوظيفية، فهي تعترب قطاعا  -
مساعدا على حماربة البطالة، حيث تعترب صناعة ذات كثافة عمل عالية، أي تتطلب إسهام عدد كبري من 

 العاملني، وال تتطلب مهارة عالية؛
تساهم يف زايدة الدخل الوطين، ويف حتسني ميزان املدفوعات، وذلك ليس فقط مبقدار ما ينفقه  -
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)ابملضاعف اإلقتصادي(  السياح واملسافرون أثناء رحالهتم، بل عن طريق ما يطلق عليه يف علم اإلقتصاد
 إىل زايدة الدخول.ألن اإلستثمارات السياحية تؤدي إىل سلسلة أخرى من اإلستثمارات اليت تؤدي بدورها 

تنويع العائد اإلقتصادي، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتنميته من أنشطة رئيسية أو فرعية  -
، حيث تزداد أمهية تنمية القطاع السياحي يف (2005)اخلضريي،  وارتبطت ابلنشاط السياحي بصفة عامة

 اتباع من البدالثروات الطبيعية وخاصة النفط كمصدر وحيد للدخل، فالدول اليت تعتمد على صادرات 
 النفط بعد مرحلة واستهداف النفط أسعار يف املستمرة التقلبات ملواجهة األجل وطويلة فعالة اسرتاتيجية

وعلى (2017)قادري،  األمثل احلل تعترب النفطية غري الدخل مصادر تنويع ولعل انضبة، سلعة ابعتباره
 رأسها السياحة.

أمهية كبرية للسياحة يف اإلقتصاد العاملي حيث سامهت بشكل مباشر أو  2017ولقد سجلت سنة 
( 10من إمجايل الناتج احمللي العاملي، كما سامهت يف خلق فرصة عمل لكل عشرة) %10غري مباشر يف 

من الصادرات  %7تريليون دوالر  من الصادرات العاملية أي بنسبة  1.4فرص عمل يف العامل، كما حققت 
 .(2018 )البنك الدويل، من صادرات اخلدمات العاملية %30العاملية و 

  :السياحة العاملية اجتاهات .2.2
الدوليني وذلك خالل الفرتة  وعدد السياحتطور العائدات السياحية العاملية  1يوضح الشكل رقم 

 .2017و 1995
 2017و 1995: تطور عائدات السياحة وعدد السياح الوافدين يف العامل خالل الفرتة 1الشكل 

 
 
 
 
 

Source: World Tourism Organization (UNWTO),( 2018) International 

Tourism exceeds expectations in the first months of 2018, Volume 16, 

http://media.unwto.org/press-release/2018-06-25/international-tourism-exceeds-expectations-first-months-2018
http://media.unwto.org/press-release/2018-06-25/international-tourism-exceeds-expectations-first-months-2018
http://mkt.unwto.org/barometer/january-2018-volume-16-advance-release
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 ففي يف زايدة مستمرة، الوافدة الدولية السياحة معدل نأ إال املومسية، االنتكاسات من على الرغم
 680 إىل الوصول معدل ومنا فقط، سائحا مليون 531 وافدةال دوليةال سياحةال سجلت 1995 عام

  2015.عام مليوان 1193 و 2010 عام مليوان 952 و ، 2005 عام مليوان 809 و ، 2000عام مليوان
مليون  1322أن عدد السياح الدوليني الوافدين وصل إىل ما جمموعه من  1يتضح من الشكل رقم و 

وهي نسبة  ،%7، أي بزايدة قدرها 2016مليون مما كان عليه يف عام  83، وكان هذا أكثر بـ 2017يف عام 
 . %5- %4مبعدل  2018يف عام النمو يف عدد السياح الدوليني ومن املتوقع أن يستمر هذا كبرية جدا، 

 2017يف عام  %5السياحة الدولية بنسبة  عائداتع ا تف، ار 1كما نالحظ من خالل الشكل رقم 
 2016مليار دوالر عن عام  94مليار دوالر أمريكي على مستوى العامل ، أي بزايدة  1332لتصل إىل 

حيث ارتفعت عائدات السياحة الدولية اليت حققتها  ،مليار دوالر أمريكي 1220بلغ إمجايل العائدات ا حينم
، 1980مليار دوالر يف عام  104إىل  1995مليار دوالر يف عام  415الوجهات يف مجيع أحناء العامل من 

النتائج مع االجتاه القوي ، وتتسق 2016مليار دوالر يف عام  1220، و2000مليار دوالر يف عام  495و 
 .1995منذ عام  يف أعداد السياح الدوليني الوافدين

 تحول الرقمي العاملي يف ظل األنرتنتال .3
 اإلستخدام العاملي لألنرتنت: .1.3

يشهد عدد مستخدمي األنرتنت تزايد مستمر عرب السنوات نتيجة اخلدمات اليت تقدمها هذه الوسيلة 
املعاصرة ملختلف شرائح اجملتمع بشكل عام واإلقتصاد العاملي بشكل خاص، حيث تعترب املواقع اإللكرتونية 

 األنرتنت.من أهم املنصات اليت تستقطب املستخدمني على شبكة 
 :د مستخدمي األنرتنت عرب العاملتطور عد. 1.1.3

 تطور عدد املستخدمني عرب العامل مع مرور السنوات: 2يوضح الشكل رقم 
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 2017-1995عرب العامل خالل الفرتة  تاألنرتن: عدد مستخدمي 2الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.internetworldstats.com املصدر:

إىل  1995أن هناك تزايد يف عدد مستخدمي األنرتنت منذ سنة  2نالحظ من خالل الشكل رقم 
مليون عام  4156إىل  1995مليون عام  16، حيث قفز عدد مستخدمي األنرتنت من  2017غاية 

 International Telecommunication) من تعداد سكان العامل %48أي بنسبة   2017

)Union(ITU), 2017  وهو رقم ضخم جدا، وتعترب تقنية  1995مليون عن عام  4140، وبفارق
األنرتنت من التقنيات اليت عرفت تطور سريعا نتيجة التطور احلاصل يف تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال والرقمنة 

 .من جهة وحاجة العامل املتزايدة إىل هذه الوسيلة التقنية خاصة يف جمال اإلتصال
 املواقع اإللكرتونية عرب األنرتنت:. منو حجم 2.1.3

تعترب األنرتنت أداة هامة كوهنا استطاعت أن تستقطب عدد ال متناهي من املستخدمني يف خمتلف 
اجملاالت، أخبار، اقتصاد، صحة، رايضة، تعليم، ترفيه، السفر والسياحة....إخل، وتقدم شبكة األنرتنت 

، تطور  3رتونية عرب  منصة الشبكة، حيث يوضح الشكل رقم خدماهتا عرب عدة وسائل وأمهها املواقع اإللك
 عدد املواقع اإللكرتونية عرب شبكة األنرتنت عرب مرور السنوات.
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 2017إىل  2000إمجايل عدد املواقع عرب شبكة األنرتنت خالل الفرتة من  :3الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 http://www.internetlivestats.com/total-number-of-website  املصدر:

أن هناك تصاعد بشكل عام يف عدد املواقع اإللكرتونية عرب شبكة  3نالحظ من خالل الشكل رقم 
مليون موقع إلكرتوين، بفارق  1767حوايل  2017األنرتنت ويف خمتلف اجملاالت، حيث بلغ عدد املواقع عام 

مليون موقع على شبكة األنرتنت، وسجلت أعلى نسبة تزايد يف  1045.5اليت سجلت  2016عام  69%
 %101مليون بنسبة زايدة تقد بـ  697حينما بلغ عدد املواقع اإلكرتونية  2012نت يف عام عدد مواقع األنرت 

مليون، أما أدىن نسبة زايدة يف  346حني بلغ عدد املواقع على شبكة األنرتنت حوايل  2011مقارنة بعام 
ون بفارق سليب ملي 207حيث بلغ عدد املواقع حوايل  2010عدد املواقع اإللكرتونية فقد سجلت يف عام 

 مليون موقع على شبكة األنرتنت. 298الذي سجل حوايل  2009( مقارنة بعام %13-أي)
موقع لكل مستخدم لألنرتنت، وهي أعلى قيمة مسجلة منذ سنة  24حوايل  2000وقد سجل عام 

ىن قيمة ، بينما بلغ عدد املواقع عرب األنرتنت مقارنة بعدد املستخدمني للشبكة أد2017إىل غاية  2000
، وهذا داللة على الزايدة الكبرية يف عدد مستخدمي األنرتنت 2014مواقع لكل مستخدم عام  3تقدر بـ 

 مقارنة بعدد املواقع املوجودة على الشبكة.
 توزيع مستخدمي األنرتنت حسب األقاليم والدخل:  .2.3

خيتلف توزيع عدد مستخدمي األنرتنت عرب خمتلف أقاليم العامل نتيجة التباين اإلقتصادي والتكنولوجي 

http://www.internetlivestats.com/total-number-of-website
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توزيع نسبة مستخدمي األنرتنت عرب أقاليم العامل عام  4بني خمتلف الدول واألقاليم، ويوضح الشكل رقم 
2017 . 

 مستخدمي األنرتنت يف العامل حسب األقاليم: 4الشكل 
 
 
 
 
 

نالحظ تصدر آسيا من حيث نسبة مستخدمي األنرتت عرب العامل بنسبة  4من خالل الشكل رقم 
، وذلك نتيجة للنمو السكاين املرتفع الذي تعرفه بعض بلدان هذا اإلقليم وعلى 2017يف عام  48.7%

، رغم التطور %17رأسهم الصني واهلند،أما املرتبة الثانية من حيث عدد املستخدمني فتعود إىل أورواب بنسبة 
الذي تشهده هذه القارة يف جمال تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال، إال أن عدد السكان غري املرتفع أثر على 
نسبة عدد مستخمي األنرتنت مقارنة بقارة آسيا، أما أدىن نسبة لعدد مستخدمي األنرتنت مت تسجيلها يف 

 .%0.7فكانت أبسرتاليا وأوقيانوسيا بنسبة  2017عام 
توزيع النسبة املئوية للسكان الذين يستخدمون األنرتنت حسب جمموعة  5وضح أيضا الشكل رقم وي

 .2015و  2005الدخل، وذلك خالل عقد من الزمن ميتد بني عام 
 : النسبة املئوية ملستخدمي األنرتنت عرب العامل حسب مستوى الدخل5الشكل 
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يتضح أن هناك زايدة معتربة يف نسبة مستخدمي األنرتنت عرب العامل بني  5فمن خالل الشكل رقم 
إىل حوايل  %11، حيث قفزت نسبة مستخدمي األنرتنت على التوايل من حوايل 2015و 2005سنة 

أن هناك ارتباط كبري بني الزايدة  5من إمجايل عدد سكان العامل، كما يتضخ من خالل الشكل رقم  46%
األنرتنت ومستوى الدخل عرب خمتلف أقاليم العامل، حيث ارتفعت نسبة مستخدمي  يف نسبة مستخدمي

لتصل إىل  2005يف سنة  %45األنرتنت من إمجايل عدد السكان يف البلدان املرتفعة الدخل من حوايل 
، يف حني أن نسبة مستخدمي األنرتنت يف البلدان  %35أي بزايدة تقدر بـ 2015يف سنة  %80حوايل 

 2015يف سنة  %5لتصل إىل حوايل  2005من إمجايل السكان يف سنة   %1الدخل مل تتجاوز  منخفضة
 فقط. %4أي بزايدة تقدر بـ

 اختبار مدى عالقة التحول الرقمي يف ظل األنرتنت بنشاط السياحة عرب العامل  .4
بياانت حول عدد السياح الوافدين، عدد املواقع اإللكرتونية وعدد مستخدمي األنرتت  1ميثل اجلدول رقم     

 . 2017و 1995عرب العامل خالل الفرتة بني 
 (2017-1995)العامل وعدد مستخدمي األنرتت عرب عدد السياح الوافدين، عدد املواقع اإللكرتونية : 1اجلدول 

 السنة عدد السياح الوافدين عدد مستخدمي األنرتنت عدد مواقع الواب
0,02 16 531 1995 

0,26 36 565 1996 

1,1 70 593 1997 

2,4 147 609 1998 

3,1 248 633 1999 

17 361 680 2000 

29 513 682 2001 

39 587 702 2002 

41 719 698 2003 

51,5 817 764 2004 

65 1018 809 2005 

85,5 1093 855 2006 

122 1319 911 2007 

172 1574 930 2008 

238 1802 892 2009 

207 1971 952 2010 
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346 2267 997 2011 

697 2497 1043 2012 

673 2802 1095 2013 

969 3079 1141 2014 

863 3366 1193 2015 

1045 3696 1239 2016 

1767 4156 1322 2017 

 على املعطيات السابقة يف البحث ابالعتمادمن إعداد الباحث  املصدر:
ملعرفة مدى وجود أتثري أو عالقة بني عدد السياح، عدد مستخدمي األنرتنت وعدد املواقع اإللكرتونية 

وذلك من خالل حساب كل من املتغريات الثالثة السابقة، سوف يتم حتديد درجة اإلرتباط بني  عرب العامل، 
 ، كما ميكننا ذلك من حتديد قوة اإلرتباط بني املتغرييني السابقني.(Pearsonمعامل اإلرتباط اخلطي لبريسون)

عدد السياح، عدد مستخدمي األنرتنت وعدد املواقع اإللكرتونية وحلساب قيمة معامل اإلرتباط بني 
كما هو موضح يف   يلي جيب أن أنخذ بعني اإلعتبار إىل أن قيم معامل اإلرتباط تنحصر فيماعرب العامل، 
 :2م اجلدول رق

 درجة العالقة بني املتغريات وفقا لقيمة معامل اإلرتباط :2اجلدول 
 نوع العالقة قيمة معامل اإلرتباط

 عالقة طردية اتمة متاما 1
 عالقة طردية شبه اتمة 1و  0.9بني 
 عالقة طردية قوية 0.9و 0.6بني 
 عالقة طردية متوسطة 0.6و  0.4بني 
 عالقة طردية ضعيفة 0.4حىت  0من 

 ال توجد عالقة أبدا متاما 0
 عالقة عكسية ضعيفة 0.4-حىت  0من 
 عالقة عكسية متوسطة 0.6-و  0.4-بني 
 عالقة عكسية قوية 0.9-و  0.6-بني 

 عالقة عكسية شبه اتمة 1-و  0.9-بني 
 عالقة عكسية اتمة متاما 1-
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 IBM SPSS)برانمج  ابستخدام لالستبياانت اإلحصائي التحليل (،2014) ي،التنج نعم، احلر غيث املصدر:

Statistics89، صامةعال والسياسات يةئاإلحصا لسياساتل سرب مركز: ا(، تركي. 

بني املتغريات الثالثة، عدد  (Pearsonلبريسون) وقد مت احلصول على النتائج التالية ملعامل اإلرتباط
السياح الوافدين، عدد مستخدمي األنرتنت وعدد املواقع اإللكرتونية السنوي عرب العامل كما هو موضح يف 

 . 3اجلدول رقم 
 (Pearsonمعامل اإلرتباط لبريسون): 3اجلدول 

 السياح عدد 
 العامل عرب الوافدين

 اإللكرتونية املواقع عدد
 العامل عرب

 مستخدمي عدد
 العامل عرب األنرتنت

 الوافدين السياح عدد
 العامل عرب

Pearson 

Correlation 
1 0,891** 0,990** 

Sig. (2-tailed)  0,000 0,000 

N 23 23 23 

 اإللكرتونية املواقع عدد
 العامل عرب

Pearson 

Correlation 
0,891** 1 0,924** 

Sig. (2-tailed) 0,000  0,000 

N 23 23 23 

 مستخدمي عدد
 العامل عرب األنرتنت

Pearson 

Correlation 
0,990** 0,924** 1 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000  

N 23 23 23 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 SPSSخمرجات برانمج  املصدر:

(، هناك عالقة طردية قوية %1)أي0.01معنوية(، نالحظ أنه عند مستوى 3) من خالل اجلدول رقم
 بني:

 .0.891املواقع اإللكرتونية عرب العامل مبعامل ارتباط يساوي  وعددعدد السياح الوافدين  -
 هناك عالقة طردية شبه اتمة بني:

 .0.990األنرتنت عرب العامل مبعامل ارتباط يساوي  وعدد مستخدميعدد السياح الوافدين  -
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 .0.924عدد مستخدمي األنرتنت وعدد املواقع اإللكرتونية عرب العامل مبعامل ارتباط يساوي  -
( وهي أقل من % 0)أي 0.0000تساوي sig( أن قيمة 03)رقم  اجلدولالحظ من خالل نكما 

 0.99ات السابقة معنوي بدرجة دقة عالية جدا اإلرتباط بني املتغري  معامل، وابلتايل فإن %1مستوى املعنوية 
 (.%99) أي

الرقمي العاملي من خالل األنرتنت على  أتثري للتحولومن خالل ما سبق ميكن استنتاج أن هناك 
حركة السياحة العاملية، حيث يؤثر زايدة مستخدمي األنرتنت وعدد املواقع اإللكرتونية مبا يف املواقع اليت تقدم 

 خدمات للسفر والسياحة بشكل مباشر على عدد السياح الوافدين عرب العامل.
  اخلامتة: .5

ل اجلاذبة للسياحة العاملية كوهنا تتوفر على مقومات السياحة تعترب الدول املتقدمة على رأس الدو 
األساسية، واليت اكتسبتها من موروثها الثقايف واإلجتماعي واإلقتصادي، فالتطور الذي عرفته أورواب منذ 
الثورة الصناعية أثر إجيابيا على مقوماهتا السياحية وجعل منها أكرب مركز إلستقطاب السياح من كافة أحناء 

لعامل، كما أن البنية التحتية املتطورة اليت تتوفر عليها الدول املتقدمة سامهت بشكل كبري يف إعطاء ميزة ا
تنافسية أفضل من غريها، فاملطارات واملواين ووسائل النقل واملواصالت تعترب أهم مقومات جلذب السياح 

املقدمة للسياح تعترب من األفضل يف العامل  إىل تلك الدول، كما أن ارتفاع مستوى اخلدمات املتطورة واملتنوعة
، ومن جهة أخرى ومراكز العالج والتعليم، واملرافق الرتفيهية والرايضية...إخل مسواء من حيث الفنادق واملطاع

والسباقة يف توظيف هذا التطور يف  تعترب  الدول املتقدمة رائدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت
تنمية قطاع السياحة من خالل رقمنة خدمات السياحة وعوملتها من خالل شبكة األنرتنت مما جعلها من 
أكرب األقطاب السياحة يف العامل نظرا للتكامل احلاصل بني اخلدمات املادية أو اللوجيستية واخلدمات الرقمية 

 يف جمال السياحة.
 لدراسة استطعنا اخلروج مبجموعة من النتائج التالية:من خالل هذه ا

، بعد تعايف اإلقتصاد العاملي من األزمة أحد أكرب القطاعات وأسرعها منوا يف العامل أصبحت السياحة -
 ، والتطور املتسارع يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت؛2008اإلقتصادية العاملية عام 
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األنرتنت وعدد املواقع اإللكرتونية عرب العامل، نتيجة التطور  هناك زايدة كبرية يف عدد مستخدمي -
 .واالتصالالتكنولوجي السريع يف جمال املعلومات 

هناك ضعف يف مسامهة خدمات الرقمنة واألنرتنت على النمو السياحي يف اإلقتصاديت األقل منوا، ألهنا  -
 ي أو السياحي؛ تفتقر إىل البنية التحتية األساسية سواء يف القطاع اإلقتصاد

 تساهم العائدات السياحية يف النمو اإلقتصادي العاملي وخاصة يف الدول املستقطبة؛  -

حجم الفجوة  نتيجةهناك تباين كبري يف توزيع عدد السياح والعائدات السياحية بني خمتلف دول العامل،  -
 .بني الدول املتقدمة والنامية والرقمية اإلقتصادية

 قائمة املراجع:
 :املراجع ابللغة العربية
(. التسويق الفندقي و مبيع و ترويج اخلدمات السياحية و الفندقية احلديثة. 2014أدهم وهيب مطر. )

 دمشق: دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع.
 (. التوصيات الدولية املتعلقة إبحصاءات2011األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واإلجتماعية. )

، من 2019, 01 12. اتريخ االسرتداد 2008السياحة 
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83re

v1a.pdf 

 .كنوز املعرفة العلمية للنشر و التوزيع  دار :عمان .اإلستثمار والتسويق السياحي .(2008) .م .ر ,العاين
 (. مبادئ علم السياحة )اإلصدار عمان(. عمان: اجلنادرية للنشر والتوزيع.2017. )خليل حممد سعد

 (. اإلدارة السياحية احلديثة. عمان: األكادمييون للنشر والتوزيع.2014مسر رفقي الرحيب. )
برميل النفط املرجعي يف إعداد امليزانية العامة يف اجلزائر يف (. مدى فعالية سعر 2017عبد القادر قادري. )

 ظل تقلبات أسعار النفط اجلزائري. جملة اإلقتصاد والتنمية .
 (. صناعة السياحة. األردن: دار زهران للنشر والتوزيع.2008ماهر عبد العزيز. )

 العربية للطباعة والنشر. (. السياحة البيئية. القاهرة: جمموعة النيل2005حمسن أمحد اخلضريي. )

http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1a.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1a.pdf
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(. السياحة البيئية املستدامة. دمشق: دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر 2014مصطفى يوسف كايف. )
 والتوزيع.

(. صناعة السياحة و األمن السياحي. دمشق: دار مؤسسة رسالن للطباعة 2009مصطفى يوسف كايف. )
 والنشر والتوزيع.
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